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Abstract 
The purpose of this study is to present the value model of Iranian professional football 

players with a constructive approach to Grounded theory. The present study was done with 

exploratory nature and with the aim of expanding the existing knowledge and 

understanding about capabilities in the field of football. Three overlapping processes in 

the structural analysis of grounded theory are: primary, centralized, and theoretical coding. 

In the implementation of the study, data collection and analysis were done consciously at 

the same time and the initial data were collected to form the process of continuous data 

collection. Participants consisted of people familiar with the Iranian professional football, 

who were purposefully selected.  Based on the findings in this stage of the study, out of 

about 220 sentences implemented from the interviews, after removing duplicate and 

unrelated items, about 109 primary codes were identified and marked by the researchers 

in the first stage. In centralized coding, the codes were divided into 7 categories. Finally, 

at the highest level of reduction or brevity, the categories of construction were reduced to 

three general categories of equity, requirements and market value of a player. The final 

price or value of a football player in the Iranian Premier League in the transfer market is 

determined based on the player's special values, requirements, and institutions and its 

consequences. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
The sports industry has the characteristics of increasing domestic demand, 

increasing employment and creating new points of economic and business growth 

(Yu & Yang, 2019; 5399). With the continuous expansion of the sports industry, 

the effect of the promotion of the sports industry on economic development has 

gradually emerged (Yang, Yu & Yang, 2020; 813). Therefore, recognizing the 

factors affecting the valuation of professional football players in the Iranian 

Premier League will facilitate the transfer of Iranian Premier League players in 

order to earn more money and save the financial resources of clubs. The lack of a 

codified policy that can determine the value of players based on certain criteria is 

one of the major problems facing the Premier League clubs. The purpose of this 

study is to present the value model of Iranian professional football players with a 

constructive approach of grounded theory. The present study was done with 

exploratory nature and with the aim of expanding the existing knowledge and 

understanding about capabilities in the field of football.  
 

Materials and Methods  
The present study isexploratory-fundamental from the perspective of approach, 

inductive from the perspective of paradigm, interpretive-constructive paradigm 

from the perspective of strategy, and grounded theory with a constructivist 

approach from the perspective of data collection. The grounded theory is one of 

the strategies of qualitative method that emphasizes the induction with the 

emergence of information from data, so that it can create a theory with a model 

(Spriella, 2020). Three overlapping processes in the structural analysis of 

grounded theory are: primary, centralized, and theoretical coding. In the 

implementation of the study, data collection and analysis were done consciously 

at the same time, and the initial data were collected i to form the process of 

continuous data collection. The participants included people familiar with the 

Iranian professional football, who were purposefully selected.  The study’s 

participants consisted of professors in sports management, professional football 

specialists, and all individuals with experience in management of professional 

football clubs. According to the characteristics and indicators specified in the 

inclusion criteria section, purposeful sampling method and snowball sampling 

technique were used for sampling in-depth interviews. After 25 interviews, each 

lasting approximately 30 minutes to an hour, 20 articles were reviewed and 

continued until saturation. Data collection tools were in-depth telephone 

interviews, in person and through WhatsApp, field interview, articles related to 

the value of professional football players in the Iranian Premier League. To 
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analyze the data, the researchers examined and analyzed qualitative data that 

collected the variables and the main concepts in the categories as well as the 

relationship between these variables and then a model was presented. Four 

strategies were used to audit the present study; initially, for reliability, the 

researchers coded one of the interviews after one month and the results were 

compared with the Scott coefficient. It should be noted that for reliability and 

transferability, the method of analysis of research members was used. In this 

method, the researcher's report was studied in terms of accuracy and 

completeness. In this regard, reliability means whether if someone else coded the 

same findings were made. In the present study, the "member review" method 

(interviewees) was used to confirm the validity of the study. 

 

Findings  
Based on the findings in the initial coding, pieces of data such as lines, words, 

segments and events are examined. In fact, the initial codes are placed in a 

combination and based on the content of each of them in the concepts or 

categories. The purpose of initial coding is to break down the collected data set 

into the smallest possible conceptual components. At this stage of the study, out 

of about 220 sentences implemented from the interviews, after removing duplicate 

and unrelated items, about 109 initial codes were identified and marked by the 

researcher in the first stage. In centralized coding, it was divided into 7 categories.  

 

Discussion & Conclusion  
In general, it can be acknowledged that prerequisites were selected as the central 

category of the study, which includes the main evaluation factors of a football 

player and reflects the main concerns of the participants. The market value of a 

player in the Iranian Football Premier League is determined by the position and 

image of that player in the form of the specific value of that player and by the 

requirements that include institutions and consequences, prerequisites and transfer 

market factors. Therefore, it is suggested thatthe price on the transfer market site, 

the prerequisites and institutions and the consequences for the valuation of a 

player by the club managers be considered as the most important requirements for 

the value of professional football players. The steering committee for the selection 

of players should be included in the administrative structure of the clubs based on 

the proposed criteria in Iranian professional clubs. A workshop on 

institutionalizing the characteristics of the present study for managers and coaches 

of professional clubs should be held by the league organization. The numerical 

value of the contract at the end of each sports season, the final price of the contract, 

the market value, and the final market value of a player should be regarded. 
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Optional contracts should be on the agenda of managers appropriate to the 

capacity of the players. Components of each of the categories - Player image, 

Institutions and Consequences - Prerequisites - Market Transfer Factors, Market 

Value - Final Value, which are the most important categories in determining the 

market value of professional football players in the Iranian Premier League, 

should be the basis of legal contracts with players. 
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 مقالة پژوهشی

ۀ  نظریی گرارویکرد ساخت :  ایران ای فوتبالحرفه  بازیکنان ارزش مدل ۀارائ

 1بنیاد داده
 

، رسول نوروزی  3، رسول نظری 2، محمد احسانی1سعید محمودی زاد آذری

 4سیدحسینی

 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران (خوراسگان)  اصفهان  واحد  ورزشی،  مدیریت  دکتری  دانشجوی.  1

 )نویسندۀ مسئول(   استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران .  2

واحد  علوم  ۀدانشکد   ورزشی  مدیریت  گروه  دانشیار.  3 اسالمی،  (خوراسگان)   اصفهان  ورزشی،  آزاد  دانشگاه   ،

 فهان، ایران اص

 ران یمدرس، تهران، ا  تیدانشگاه ترب  ،یدانشکده علوم انسان  ،یورزش  تیری مد  اریدانش.  4
 

 23/11/1399تاریخ پذیرش:                         18/08/1399تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

 بنیادنظریه دادهی  گراساخترویکرد  با  ایران    ای فوتبالحرفه  بازیکنان  ارزش  مدل  ارائهبا هدف  پژوهش حاضر  

با هدف بسط دانش و شناخت قابلیت ازاین  انجام شد؛ با ماهیت اکتشافی و  بازیکنان    هایرو پژوهش  ارزش 

های برگرفته از کدها سعی شد که  ارائه مدل از یافتهشد. برای  در عرصه فوتبال انجام    حرفه ای فوتبال ایران 

گرای  ساختیند همپوش در تحلیل  اسه فراز  بنیاد چارمز استفاده شود.  گرا در نظریه دادهاز رویکرد ساخت

داده استفاده شد.  نظریه  نظری  و  متمرکزشده  اولیه،  کدگذاری  پژوهش، جمعبنیاد شامل  اجرای  و در  آوری 

داده بهتحلیل  همها  آگاهانه  انجامطور  داده  زمان  گردآوری  و  بهگرفت  اولیه  شکلهای  رومنظور    ند گیری 

ای ایران بودند که  حرفهافراد آگاه به حوزه فوتبال    کنندگان مشارکتگرفت.    ها صورتدادهآوری مداوم  جمع

شده  سازیجمله پیاده  220ها در این مرحله از پژوهش، از حدود  یافته طور هدفمند انتخاب شدند. براساس  به

کد اولیه در مرحله اول توسط پژوهشگر    109حدود    ، ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبطاز مصاحبه

نشانه و  شد.شناسایی  متمرکزشده گذاری  کدگذاری  در  هفت  به  مفاهیم    ، در  درنهایت  شد.  تقسیم  مقوله 

های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و ارزش بازار یک مقوله باالترین سطح تقلیل یا ایجاز،  
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ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را در سه سطح یکپارچه مطلوببازیکن تقلیل یافت که به  

های ویژه ارزشکرد. قیمت نهایی یا ارزش بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار نقل و انتقاالت، براساس 

  شود.می صآن مشخ ی نهادها و پیامدها، زیکن، ملزوماتبا
 

 .لیگ برتربازیکن، فوتبال، بازاریابی، ارزش،   کلیدی:واژگان 

 

 مقدمه 

افزایداخل  یتقاضا  شیافزا  یهایژگیو  یداراصنعت ورزش   ا  ش ی،  و  رشد    دینقاط جد   جادیاشتغال 

  ج یتدرصنعت ورزش، به  م. با گسترش مداو(5399،  2019  ،1یو و یانگ ) است  وکار  ی و کسباقتصاد

این صنعت    . (813،  2020  یو و یانگ، )   شده است  داری پد  یصنعت ورزش بر توسعه اقتصاد  یاثر ارتقا

دراختیا بزرگربا  مسابقات  همچون  محرکی  عامل  بهره  داشتن  امکان  فرصتمورزشی،  از  های  ندی 

که این موضوع موجب ایجاد بستر الزم برای تعامل بین صنعت،    کردها را فراهم  تبلیغاتی در رسانه

  درآمد،  کسب ای به معنای ورزش برای. ورزش حرفه (65، 2017 رضایی،)است  شدهتجارت و ورزش 

  که  میکنند  دریافتزیادی    حقوق   حرفهای  ورزشکاران  است.  شده  ورزش  صنعت  از  اصلی  بخش  یك

میشود    تأمین  شرکتها  حمایت  و  تلویزیونی  پخش  حق  بلیط،  فروش  طریق  از  معموالً  حقوقها  این

 .(107، 2017 رضایی صوفی و شبانی، )

  فوتبال   نیز  ایران  (. در17  ،2020،  2)بوندریك  استجهان    رزشو  ترینمحبوب فوتبال    ،حال حاضر  در

  به   ؛ یابدمی  بیشتری  اهمیت  روز  به  روز  و  است  جامعه  از  بخشی اقع،ودر و هاستورزش  ترینمحبوب   از

  داشته   رشته  این  به  زیادی  توجه  ورزشی   هایسازمان  مدیران  و  مسئوالن  که  است  الزم  دلیل،  همین

درآمدزا تبدیل شده است    یامروزه فوتبال به صنعت(.  27،  2009  صادقی، اصغرپور و گلچین فر،)  باشند

های تجاری و صاحبان شرکتها،  رسانهکانون توجه    که با توجه به عالقه فراوان مردم به آن، همواره در

به    کنند،میهایی که فعالیت خود را معطوف به رشته فوتبال  باشگاه  .است گرفته  دیگر صنایع قرار

ناپذیر این رشته ورزشی پرطرفدار را بهای ضروری و اجتنادرآمدزایی نیاز دارند تا بتوانند همه هزینه 

حقوق و پاداش بازیکنان، هزینه نقل و انتقال  ،  های فوتبالمکلی تی  های عمده وهزینه  .تأمین کنند

نگهداری فضاهای ورزشی،    و  های مدیریت نیروی انسانی، ایجادهای دیگر، هزینه باشگاهبازیکنان به  

های مربوط  ین هزینهترعمدهند  چهر  است؛خدمات    های اداری وهزینه مالیات و  ،  هزینه مسافرت، بیمه
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توان تجارت میلیاردی قراردادهای خرید و فروش بازیکنان در فصل نقل و  های فوتبال را میباشگاهبه 

 (.  586، 2005 ،1)امیرولیونه  انتقاالت دانست

فروشی  بلیت،  ایها هستند و منابع مالی ورزش حرفه ورزشکاران، مربیان و باشگاه  ،ایارکان ورزش حرفه 

انتقال بازیکنان، حق پخش تلویزیونی، حق عضویت،   و   های مردمی، نقلو تبلیغات مسابقات، کمك

،  2018  عرب نریمانی ، سجادی و خبیری،)  های مالیاتی استهای دولتی، حامیان مالی و معافیتکمك

- 2015فصل  در  را اروپا فوتبال  صنعت گردش مالی  2016در سال  2دلوویـت  اقتصادی . سازمان(17

  بینیپیش  یورو  بیلیون  25  ،2016-2017فصل    در  ودانسته است  بیلیون یورو    22  بـر  بـالغ  2014

فوتبال است  «صنعتشدن»برای    الزم  عوامـل   همـه  صـاحب  فوتبـال  امروزه  بنابراین  است؛  کرده  .

کنندگان و تعداد  انواع مصرف  نیدر ب یریچشمگ یعالقه اقتصاد جادیشد است و باعث ارروبه یتجارت

  مونیخ   باشگاه بایرن  ، جهانی   های بازاریابی استراتژی   . (222،  2020،  3)یاپانز   شودیم  فعاننیاز ذ  یادیز

  گذشتۀ  هایگام.  کرد  تحلیل  جهانی   هواداران  تعداد   و   مالی  عملکرد  ورزشی،  دستاوردهای  لحاظ  از  را

  و   ها باشگاه  برای  درآمدزایی  ابزارهای  کنار  در  خارجی   و   داخلی  هواداران  نظر  جلب  در   باشگاه   این

  ، 4)بانا   ثیرگذار باشند أ ت   برند   ویژه  ارزش  افزایش  در  توانندمی  ورزشی  تیم های  و  ها آن  بین  تعامالت

2016 ،15) . 

 از   که  بازیکنان  انتقاالت  و  نقل  برای  جهان  فوتبال  صنعت  در  انگیزیشگفت  بسیار  مبالغ   ساالنه

 مسئله  ؛ بنابراینشودمی  هزینه  شوندمی  محسوب  باشگاه  یك  ایسرمایه  و  مالی  منابع  ترینارزشمند

  انتقاالت   و   نقل  بازار  در  بازیکنان  از  هریك  ارزش  بینی پیش  توانایی   ،زمینه  این  در  مالحظه  درخور  اصلی

  منابع   از  اطالعات   و   ها داده  آوریجمع  براساس  که  است  گذاریهای ارزش مدل  و   ها تکنیك  از  استفاده   با

  آلمانی   سایت وب  منابع   این   از  یکی(.  2015  موسوی،  و  معماری  )ایزدیار،   بود  خواهد  میسر  مختلف

  انجام   را  انتقاالت   و   نقل  بازار  در  بازیکنان  ارزش  کردنقضاوت  دربارۀ  کنترل  که  است  مارکت  ترانسفر

 اصلی  و  مهم  بازیکنان  درخصوص،  سایتوب  این  در  شدهدرج   اطالعات  همین  براساس  و  دهدمی

  ارزیابی   به  و   شود می  مند بهره  نیز  کارشناسان  هاینظر  ازشود،  می  ضبط  آنان  دربارۀ   اطالعات   ترینجزئی

  مادی   ارزش  اینکه  به  توجه  با  پردازد  می   بازار  در  ها داده  این  تحلیل  و  تجزیه  براساس  آنان  ارزش

  رسدمی  نظر  به  ،است  ثیرگذارأ ت  و  مهم  بسیار  اقتصادی  جنبه  از  هاباشگاه  برای  فوتبال  ایحرفه  بازیکنان
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 گذاری سرمایه  فوتبال و  صنعت  کل  در  تواندمی  واقعی  دارایی  عنوانبه  بازار  در  بازیکنان  ارزش  بینیپیش

  عنوان به  قیمت  روازاین  ؛(2015  )محمدکاظمی،   باشد  ثیرگذارأ ت  ورزش  این  در  افراد  همۀ  برای  جهانی

ور ویژه مدنظر قرار ط، بهفوتبال  بازیکنان  بازار  ارزش  بینی پیش  در  ثیرگذارأ ت  و   حیاتی   بسیار  عنصر  یك

  های لیگ  در   بازیکنان  انتقال  و   نقل  چرخه  در  پول  و   نقدینگی   زیادی  بسیار  مقدار  سالههمه.  گرفته است

  اقتصادی  مناسب  ارزیابی،  مختلف  علل   به  و  است  شده  مبادله  اروپایی   هایلیگ  ویژهه ب  جهان  مختلف

 (.  2015، 1هی )است  ارزشمند و اهمیت حائز بسیار سال  طول در بازیکنان انتقال برای

نُه    بررسی  به. او  است  داده   انجام  فوتبال  بازیکن  انتقاالت  و   نقل  ارزشبارۀ  درپژوهشی  (  2014)  2چان

  یکی کرد    بیان  او  اشتند.د  فوتبال  بازیکنان  گذاریقیمت  در  حیاتی  نقش  کهپرداخت    اثرگذاری  عامل 

  35  تا  30  سنین  بین  در  که  رتمسن  بازیکنان  که  دریافت  او.  است  بازیکنان  سن ،  عناصر  ترینمهم  از

 ای حرفه  دوران  پایان   به   اینکه  به  نظر  و  آن  کیفیت  و   خود   عملکرد  چگونگی   به  توجه  با   ،دارند   قرار  سالگی 

  های باشگاه  شدید   وابستگی   به  توجه  ندارند. با   انتقاالت  و   نقل   بازده  در   زیادی  ارزش  ، رسندمی  خود

،  سپاهان  ۀمبارک  فوالد   مانند ،  دارند  فعالیت  فوتبال  رشته  در  فقط  که  هاییباشگاه  ویژهه ب  ایران  ورزشی

  ، صنعتی  هایسازمان  یا  دولتی  هایبودجه   به  پرسپولیس  و  استقالل،  خوزستان  فوالد ،  سایپا ،  آهنذوب

 بازار  به  مربوط  هایبودجه  تعادل   راستای  در  ها باشگاه  این  در  کمتری  مالی   مدیریت  و  هزینه  مدیریت

، نامیان، باقری)  شودمی  درآمدزایی  منابع  ایجاد  به  کمتری  توجه  روازاین  شود؛می  لحاظ  و انتقاالت  نقل

،  دولت  مشارکت   ذکر کرد که ( برای توسعه فوتبال  2019)  3اوریانگی   (. 50،  2011  خدامرادی و قربانی، 

سازی تجاری  برای  توجهی  درخور  استراتژیك  عوامل  ملی   فرهنگ  و  ظرفیت  توسعه،  عمومی  روابط

 عوامل  عمداً  باید  کنیا  در  فوتبال  هایسازمان  مدیریت  که  کردپیشنهاد  ند. او  بود  کنیا  در  فوتبال  ورزشی

  برای  را  ملی  فرهنگ  و  ظرفیت  توسعه،  عمومی  روابط،  دولت  مشارکت  ازجمله  مختلف  استراتژیك

  دیدگاه از(. 19، 2019 )اوریانگی، به کار گیرند کنیا در فوتبال هایدر بخش سازیتجاری  از اطمینان

  انتقاالت  و  نقل  بارۀ کنند، تصمیم درمیها اتخاذ  تیم  مدیران  که  هایی تصمیم  ترینیکی از مهم  مدیریتی، 

  انتقاالت  و   نقل  هایهزینه  تعیین  ویژه به  بازیکن،   گذاریارزش   به  موضوع مربوط  روازاین  ؛است  بازیکنان

سراسر اساسی مدیران باشگاهای فوتبال در    هایدغدغه  ثر جزوؤبازار به روش علمی و م  هایارزش   و

منظور تعالی برند ملی  به  شودبه مدیران فدراسیون فوتبال پیشنهاد میبنابراین    ؛رودمی   شمار  جهان به

ا مدنظر  های احصاشده ازجمله درآمدزایی از طریق فروش بازیکنان آکادمی رشاخصه  ، فوتبال ایرانی

 
1. He 

2. Chan 

3. Origi 
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  مین أ توانند از تشده میوکارهای تثبیتکسب(.  95،  2019  قرار دهند )نظری، جاجیلو و عظیم زاده، 

مستقیم   مالی   مینأمسئولیت اجتماعی، ت  دادن یابی، انجاممناسب برای ایده  یعنوان روشجمعی به  مالی 

مین مالی جمعی در سه  أ کارگیری تهشده برای ب. الزامات شناساییکنندها استفاده  و غیرمستقیم پروژه

که  قرار دارد  های محیطی  فناورانه و  ویژگی  ایه ویژگی  سپار،خصوصیات سازمان جمعمحور اصلی  

   .(2020 اظمی، حسینی و حبیبی،ک )محمد پردازدوکار میسپار در آن به کسبسازمان جمع

 همۀ   در  ورزش  نقش  تغییر  موجب  ضرورت  این  و  شده  آغاز  میالدی 1990  دهه  از  ورزش  شدنجهانی

  جانب  از ها رسانه و  سساتؤم، افراد برای را بسیاری اییزدرآمد  هایفرصت روازایناست؛    شده جوامع

 ورزش  ساختار  در  متعددی  ورزشی  هایباشگاه  ،اخیر  هایدهه  است. طی  کرده  ایجاد  ورزش  صنعت

 اینکه   یا   شودمی  حمایت  دولتی  هایدستگاه  توسطها  باشگاه  این  اعظم  قسمت  که  اندکرده  فعالیت  ایران

  هایهزینه  همۀ و  شوندمی مالی  مینأ ت  خصوصی  بخش  توسط گاهی  و هاارگان  و هاسازمان   این  توسط

 همین  ز، اشودمی  نیز  فوتبال  بازیکنان  انتقال  و   نقل  های هزینه  شامل که  ا هباشگاه  این  آورده  به  مربوط

  ورزشی  هایباشگاه  شدید   وابستگی  به  توجه  با (.  2015  ،و همکاران  ایزدیار)  شودمی  مینأ ت   هامحل

  فعالیت  فوتبال  رشته  در  فقط  که  اییهباشگاه  یژه وهب  ،صنعتی  هایسازمان  یا  دولتی  هایبودجه   به  ایران

  مربوط   هایبودجه   تعادل  در راستای  باشگاه ها  این  در  کمتری  مالی  مدیریت  و  هزینه  مدیریت،  دارند

انتقاالت  نقل  بازار  به  شودمی  نیز  درآمدزایی  منابع   ایجاد  به  کمتری  توجه  روازاین   شود؛می  لحاظ  و 

  در   خود  نیاز  مورد  و  ضروری  هایهزینه  مینأ ت  برای  ورزشی  هایباشگاه  (.  2011  همکاران،  و  باقری)

 و  نیاز  مورد  بازیکنان  خریدهستند؛ بنابراین    نیازمند  چشمگیری  مالی  منابع  به  انتقاالت  و  نقل  بازار

 هر و انتقاالت نقل بازار در نقشی چه باشگاه خرید فهرست در مدنظر بازیکنان اینکه بینیپیش قدرت

  اقتصادی   متغیرهای   بهترین  از  یکی  ،از آنان  هریك  قیمت  و   دارند  ایران  ایحرفه  لیگ  مسابقات   از  فصل

  نوعی به  آنان  شده بینیپیش  ارزش  و   قیمت  است  بدیهیاست.    انتقاالت  و   نقل  بازار  در  تقاضا  در  ثرؤم

    (.2009 صادقی،)است  بازاریابیدر   ثرؤم عوامل در عنصر تریناساسی

پرداختی  با  مبالغ  اهمیت  به  باشگاه  برای  توجه  منابع در دستیابی  این  نقش  و  بازیکنان  های  خرید 

ویژه  هب  ،های ورزشیینی ارزش بازیکنان برای باشگاهبتجاری، تعیین و پیش  ورزشی به اهداف ورزشی و 

ترین  قبل از اقدام به توسعه محصول، بااهمیت  بازارشناسایی نیاز  اهمیت دارد.    در رشته فوتبال بسیار

شود انجام  باید  که  است  راسخ،  )   فعالیتی  و  فوتبال  .(2017محمدکاظمی  و  مهم  ، بازیکنان  ترین 

باشگاهقیمتگران  دارایی  وترین  هستند  ورزشی  آن   های  برای  مرتبط،  بازارهای  گزافی  در  مبالغ  ها 

پیشینااز  ؛شودپرداخت می عوامل  شناسایی  و    ۀ کنند بینیرو ضرورت  نقل  بازار  در  بازیکنان  ارزش 

فوتبال بسیار   بازیکنانذاری نرخ  گبینی ارزشپیش  کنونی متناسب با شرایط    ایانتخاب رویه  انتقاالت و
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  د بر تعیین نرخ و توانکننده میبینیرو شناخت عوامل پیشازاین  ؛ رسدپراهمیت به نظر می  ضروری و

مارزش  بازیکنان  باشد ؤگذاری   مقوله  شدنجهانی  دلیلبه.  (125  ،2010،  آبادیشمس   )جرست  ثر 

  درآمدزایی  و  اقتصادی  موضوعات  که  شودیم  مالحظه  ایران،  در  فوتبال  داشتنعمومیت  و   فوتبال  اقتصاد

  میان  این  در .  است  شده   علمی   محافل  نیز   و  تلویزیون  و   رادیو  ، هاروزنامه  از  بسیاری  داغ  بحث  فوتبال

 توسعه   مقوله  ایران،  در  ای  حرفه  فوتبال  صنعت  نوپابودن  دلیلبه  ه است ک  این  اهمیت  حائز  موضوع

  با.  است  یافتهسازمان  و  منظم  علمی  ایهپژوهش  دادنانجام  نیازمند  شدتبه  فوتبال  صنعت  اقتصادی

  تاکرد    ارائه  غیردولتی  و  دولتی  گذارانسیاست  به  را  هایی پیشنهاد  توانمی  هایی پژوهش  چنین  اجرای

 صنعت   اقتصادی  توسعه  جهت  در  را  اساسی  هایگام  محورپژوهش  هایگیریتصمیم  با  بتوانند  هاآن 

  فوتبال   در  داللی   پدیده  فزاینده  رشد  ،فوتبال   رب  ثرؤم  عوامل  از  یکی  دیگر   سوی  از.  بردارند  ایران  فوتبال

  فوتبال  اجزای  حتى   و   فوتبال  فنی  توسعه  از  آن  رشد   سرعت  گفت  توانمی  تئجربه  که  است  ایران

 نظر   به  ضروری  پژوهشی  چنین  دادنانجام  گفت  وانتمی  عوامل  این  به  توجه  با.  است  گرفته  پیشی

  گامی   تواندمی  فوتبال  برتر  لیگ  بازیکنان  انتقاالت  و  زمینه نقل  در  مناسب  الگوی  طراحی  و  سدرمی

 بردارد.  راستا این در مهم

در شرایطی که کسب وکارهای نوپا    توانمی  ها نشان داد کهاز تحلیل  های حاصلسازینتایج شبیه 

تر  به کار برده شود و به انتخاب روش مناسب  ، ترجیحات نیروی انسانی را در عملیات فروش مؤثر بدانند

ترین دالیل  رو مهمازاین   ؛(2011محمدکاظمی، تندنویس و خبیری،  )کند  گذاری کمك  برای قیمت 

، ای فوتبال در ایرانهای ارزش بازیکنان حرفه لفه ؤنبودن ممشخص  ، پژوهش حاضر  شدنضرورت انجام 

خارجیأ ت منابع  از  قیمت  تعیین  عوامل  بر  شاخصه نمشخص،  کید  پستبودن  از  هریك  های  های 

اع به آن در برآورد قیمت  منبع علمی مشخص برای ارج  ننبودو    انی، مدافع، هافبك و مهاجمبهدرواز

  لیگ بازیکنان قراردادهای چشمگیر افزایش شاهد  ها این سال طی کهدرحالی است؛ ایبازیکنان حرفه

باشگاه.  ایم بوده  ایران  فوتبال  ایحرفه  ایران وضعیت چندان مطلوبی  فوتبال    ها، لیگاز دید مدیران 

های فوتبال  سازی برند باشگاهالمللیدر بینثر  ؤوامل مع   ، اما(2011  ،و همکاران  )محمدکاظمی   ندارد

می را  بینایران  و  کرد  تقسیم  بیرونی  و  میانی  درونی،  محیط  سه  قالب  در  برند لمللیاتوان  سازی 

های فوتبال در ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه محیط با هم دارند و  باشگاه

های فوتبال معرفی شده  سازی برند باشگاهالمللیبر بینثر  ؤهای مدر قالب چارچوب مفهومی محیط 

 نیز باشگاه  درآمدهای   کاهش   سویی  از  (.2020  پور، اکبری یزدی، محمدکاظمی و الهی، )کاظمی  است

 از  دبای می  آن  اعظم  قسمت  که  هاباشگاه  درآمد  ایجاد  و منابع  است  داشته  یتوجه  درخور  سیر نزولی

این   .است  بوده  روهروب  بسیاری  هایچالش  با   شود،   تأمین  تلویزیونی  پخش  و حق  محیطی  تبلیغات
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در    الزم  ینی بپیش  بتوانند  علمی   ایه از پژوهش  استفاده   با  که  داردمی  آن  بر  را  پژوهشگرانها  چالش

  در لیگ   فوتبال  ارزش بازار بازیکنان  تعیین  و همچنین  و انتقاالت  و نقل  بازار  رب  تأثیرگذار  عواملزمینۀ  

  یتأثیر  ، احتمالی  نتایج   از  استفاده  و با   کنند بنیاد تعیین  کیفی داده  مدل   از  استفاده  بارا    ایران  ایحرفه 

 و   نقل  بازار  در  آنان  ارزش  بیشترین  کردنواقعی  و   دستمزدها   این  دریافت   بودنمنطقی  راه  رب  مثبت

 .  کنند  ایجاد انتقاالت

در فوتبال    یبر پژوهش علم یمبتن  یو راهکارها  لگوها ا  جادیا  یدر راستا  ییهاتالشدادن  انجام  نیبنابرا

 یاحرفه   گیل  کنانیارزش بازار باز  یشده و ساماندهادی  یهابودجه  لیو م  فیاز ح  یر یجلوگ  یبرا،  رانیا

در بر  ها را  نآ  ی حام  ی دولت  یهاو شرکت   ی هاباشگاه  ی هااز بودجه   ی که بخش اعظم  رانیفوتبال ا

ها و تخصص مدلنبود  بر همین اساس با توجه به     ؛ رسدیبه نظر م   ی ات یو ح  یضرور  اریبس  ، گیردمی

 ن ی فصول نقل و انتقاالت شاهد ا  یدر تمام ،  فوتبال  کنانیبازار باز  بر واقعیتگذاری مبتنیارزشکافی  

عوامل    گرینقل و انتقاالت و د  یها ه طتوسط واس  نادرست  یهادهاستفاءباعث سو  خأل  نیکه هم  میهست

در    یکه دانش کاف   کردیرو  نیافراد با ا  نیمشاهده کرد که هم  توانیمو    د.شوی بازار م  نیدر ا  ریدرگ

عوامل توانند  می  ،وجود ندارد  یاحرفه  گیفوتبال ل  کنانیارزش بازار باز  نییو تع  یگذارمت یق  نهیزم

 تأثیرگذار   عوامل  شناخت  روازاین  شوند؛تلقی    و کاذب  یواقعریغ   یهامتیق  جادیگذار در اریثأ و ت  یاصل

  برتر  لیگ بازیکنان  انتقاالت و نقل ای لیگ برتر ایران به تسهیلگذاری بازیکنان فوتبال حرفهبر ارزش 

 نبود.  خواهد شدمنجر  ها  باشگاهسازی منابع مالی  بیشتر و ذخیره   درآمد  کسب  جهت  ایران در  فوتبال

براساس    بتواند  که  یمدون  مشیخط  را  بازیکنان  تعیین  شاخص ارزش  مشخص   از   یکی  کند،های 

مدل    یك   طراحی  بنابراین  ؛شده است  فوتبال  برتر  لیگ  هایباشگاه  گیرگریبان  که  است  بزرگ  مشکالت

فوتبال   متخصصان  دیدگاه  از  ممیبرآمده  تعیین  با  را  ذکرشده  مشکالت  ملفه ؤتواند  بر ؤهای  ثر 

  دادنپاسخ  دنبالبه  پژوهشگر  روازاین  کند؛  بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران تاحدی برطرفگذاری  ارزش 

  ؟هستندهای مدل ارزش بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران چه عواملی لفه ؤم که است الؤس این به

 

 پژوهشروش 
،  بنیادی- ماهیت، اکتشافیاهیم جدید هستیم، از نظر فدنبال کشف مکه به  حیثحاضر از آن  پژوهش

از نظر استراتژی، نظریۀ   ،رساختیب-پارادایم تفسیری  ،پارادایمی  حیثاز    ،رویکرد، استقرایی  لحاظاز  

 ای و از منظر ابزار کتابخانهها، میدانی و آوری دادهحیطه جمع  لحاظاز ، گراویکرد ساختبا ر بنیادداده

مصاحبهجمع  اطالعات،  مطالعاآوری  و  عمیق  استهای  نظری  م  .ت  دادهبننظریه  با  از ایی  بنیاده 

کند تا بتواند یك نظریه  ها تأکید میهای روش کیفی است که بر القا با ظهور اطالعات از دادهاستراتژی 
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منظور به،  در این پژوهش، پس از مطالعه و بررسی چالش مذکور(.  1،2020)اسپریال  با مدل را ایجاد کند

شده، سعی شد از رویکرد  های کدگذاریهای برخاسته از دادهافتهیمند و شماتیك از  ارائه مدلی نظام

 پژوهشگران  نظریه ساخت گرا  .ارائه کرده است، استفاده شود  2بنیاد که چارمزگرا در نظریۀ دادهساخت

کند تکرار می  و   افتد تمرکز کنند اتفاق می  پژوهش آنچه در زمینه    برکه   دهد را به این سمت سوق می

از    پژوهشگرانکه   پیروی انعطاف  ، هستند  فرایند پژوهشبخشی  از رویدادهای تجربی  پذیر باشند و 

کردن عناصر کلیدی  هدف عمده این روش تبیین یك پدیده از طریق مشخص (. 2019)چارمز،  کنند

یند ادرون بستر و فربندی روابط این عناصر  ( آن پدیده و سپس طبقه5ها و قضیه  4ها ، مقوله3)مفاهیم 

یندهای اای تکراری است. فریند چرخهاها نیز فرها و قضیهآن پدیده است. تولید و خلق مفاهیم، مقوله

بنیاد شامل کدگذاری اولیه، کدگذاری متمرکزشده، محوری نظریه داده  یگراهمپوش در تحلیل ساخت

   (.2020، 6)کینگ و اسنودن  استو کدگذاری نظری 
 

 کدگذاری برای   کنندگانمشارکتو تعداد   هگستر  -1جدول 

Table 1- Scope and Number of Participants for Coding 

 ( Number) تعداد ( Resource) منبع

 ایهای حرفهمصاحبه با مدیران ارشد باشگاه

(Interview with senior managers of professional clubs) 
 نفر  7

ایحرفهمصاحبه با اساتید دانشگاه با تجربه مدیریت فوتبال    (Interview 

with university professors with professional football 

management experience) 
 نفر  13

 ای حرفهمصاحبه با کارشناسان و مربیان فوتبال 

(Interview with professional football experts and 

coaches) 
 نفر  5

 ادبیات و مبانی نظری، اسناد و مدارک 

(Literature and theoretical foundations, documents) 
 مقاله  20

 

 
1. Espriella 

2. Charmaz & Mitchell 

3. Concepts 

4. Categories 

5. Propositions 

6. King,   & Snowden 
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  همۀ و    ایحرفه متخصصان فوتبال    و  متخصصان مدیریت ورزشی  اساتید کنندگان پژوهش،  مشارکت

حوزه   در  تجربه  دارای  فوتبالباشگاهمدیریت  افراد  به    .بودند  ایحرفه  های  توجه  و  ویژگیبا  ها 

مشخصشاخص مطالعههای  به  ورود  معیارهای  قسمت  در  نمونه به،  شده  امنظور  برای   جرای گیری 

بیست د.  شاستفاده    2برفی گیری گلولهو تکنیك نمونه  1گیری هدفمند از روش نمونههای عمیق  مصاحبه 

 20و همچنین    کشیدول  ط  دقیقه تا یك ساعت  30بین    که هرکدام تقریباً  شدمصاحبه انجام  و پنج  

نوبودن دلیل  ها، بهداده این روند ادامه یافت. در منبع گردآوری    و تا زمان اشباع نظریشد  مقاله بررسی  

از رویکرد مثلثپژوهش و کمبود محدودیت احتمالی داده سازی )از طریق شیوه منبع و روش(  ها، 

ازجمله مصاحبه   دشاستفاده   منابع گوناگون  از  عمیقو  مرتبط  ،های  امقاالت  و مدارک  ،   برای سناد 

 ای مورد نیاز بهره گرفته شد.  هکسب داده

  میدانی  مصاحبه ،تلفنی، حضوری و از طریق واتساپ 3های عمیقمصاحبه ها، دادهآوری جمع ابزارهای 

تحلیل  ای فوتبال لیگ برتر ایران بود. برای تجزیه و  حرفهمقاالت مرتبط با ارزش بازیکنان    و بررسی

متغیرها و مفاهیم اصلی  شده،  آوری جمع های کیفیدادهبا بررسی و تجزیه و تحلیل  پژوهشگرها، داده

 برای .  کرد  و به صورت یك مدل ارائه  کرد  موجود در مقوالت و نیز ارتباط میان این متغیرها را کشف

ها  یکی از مصاحبه  پژوهشگرابتدا برای باورپذیری،    : ممیزی پژوهش حاضر از چهار راهبرد استفاده شد

کدگذاری   دوباره  ماه  یك  از  بعد  شد.    کردرا  مقایسه  اسکات  ضریب  با  نتایج  برای    گفتنیو  است 

انتقال و  ازاعتمادپذیری  پژوهش پذیری  اعضای  تحلیل  شد  روش  روش  .استفاده  این   گزارش   ،در 

و کامل  پژوهشگر نظر صحت  اینکه    اتکاپذیریبررسی شد.  ودن  باز  اگر»به معنی  دیگر   شخصی  آیا 

بررسی توسط »در پژوهش حاضر، از روش  نیز انجام شد.    «رسدها میبه همین یافته  ، کدگذاری کند

   شد. شوندگان( برای تأیید روایی پژوهش استفاده )مصاحبه ا«اعض

 

 نتایج 
ها همراه با  در مصاحبه  گانکنندمشخصات مشارکت  مندرج در جدول شمارۀ دو، بر اساس اطالعات  

 آورده شده است. ،راشده برای استخراج مفاهیم معنادتعداد مقاالت استفاده

 

 

 
1. Purposeful Sampling 

2. Snow Ball 

3. In-Depth Interviews 
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 ها شوندهشناختی مصاحبههای جمعیتویژگی -2جدول  
Table 2- Demographic Characteristics of the Interviewees 
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اطالعات   در  براساس  شمارمندرج  جمع  دو،   ۀجدول  فرایند  دادهدر  هدفمند  آوری  انتخاب  و  ها 

های  ت ورزشی، مدیران باشگاهاز متخصصان مدیریها  آوری دادهبرای جمع کنندگان سعی شد  مشارکت

 .شودای استفاده مربیان و کارشناسان فوتبال حرفه ای وحرفه 

یافته اولیه، قطعه  شمارۀ سه،های جدول  براساس  از دادهدر کدگذاری  مانند خطوط، کلمات،    هایی 

 از هریك محتوای اساسبر و ترکیبی صورتبه اولیه کدهای، درواقع. شودمیقایع بررسی ها و و بخش

اولیهشود.  می  داده قرار هامقوله یا مفاهیم در هاآن  کدگذاری  از  داده  ،هدف  مجموعه  های  تجزیه 

  220مفهومی ممکن است. در این مرحله از پژوهش، از حدود    یرین اجزا تشده به کوچكگردآوری 

کد اولیه در    109حدود    ،ها، بعد از حذف موارد تکراری و غیرمرتبطشده از مصاحبهسازیجمله پیاده

  گذاری شد.وسط پژوهشگر شناسایی و نشانهمرحله اول ت
 

 سازیکدگذاری اولیه و مفهوم  -3جدول 
Table 3- Initial Coding and Conceptualization 

 کدگذاری اولیه

Basic Coding 
ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

بازیکن  معرفی 

معیارهای   براساس 

است.   شخصیتی 

بازیکن  شخصیت 

تقویت  در 

او   تأثیر شخصیت 

شخصیت  دارد. 

و  پایه  بازیکن 

برای  مبنایی 

فراگیر  ارتباطات 

ویژگی های  است. 

مثبت   شخصیتی 

خودبرندسازی   به 

 شود.منجر می

عنوان  بازیکن به

 شخص
The Player 

as a Person 

جریان  شفاف سازی 

اصالح   اطالعات، 

ها، اساسنامه

اتحادیه  استقالل 

نظام   بازیکنان، 

برند  از  حفاظت 

باشگاه، بهبود فضای 

ایران،  تجاری 

 ساالری  شایسته

 پیامدها 

Consequences 

میزان  

در  آسیب دیدگی 

گذشته،  فصل 

هایی از  تعداد بازی 

در  داده  دست 

فصل  طول 

خاطر به

مصدومیت،  

تاریخچه  

دیدگی  آسیب

 بازیکن در گذشته

 وضعیت پا

Leg 

Position 
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 سازی مفهومکدگذاری اولیه و  -3جدول دامة ا
Table 3- Initial Coding and Conceptualization 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and 

Primitive 
Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and 

Primitive 
Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

بازیکن  معرفی 
یك به عنوان 

معرفی   محصول، 
به عنوان بازیکن 
نیاز،    براییك 

 مشتریان
 یك خاطرآوردنبه

)بازیکن(  محصول 

 بااهمیت بسیار

مشتری   .است
برای 

آوردن دستبه
خاص محصول  

می کند. تالش 
خصوصیات بازیکن  
غالب   در 
یك   خصوصیات 
محصول نشان داده 

 شود.

عنوان  بازیکن به
 محصول 

The Player 
as a Product 

بازی  در  های  حضور 
 رسمی ملی،

بازی  در  های  حضور 
 تدارکاتی ملی،

اردوهای   در  حضور 
 ملی، 

وقت   مربی  رضایت 
عملکرد   از  ملی  تیم 
دعوت   و  بازیکن 

  آنپیوسته از 

 
 

تعداد بازی ملی در  
 فصل گذشته

The Number 
of National 
Games last 

Season 

دقایق  میزان 
 حضور در زمین،

میزان   مقایسه 
در   حضور  دقایق 
حداکثر  با  زمین 

 زمان 

 

 دقایق بازی 

Game 
Minutes 

 

ذهن   در  بازیکن 
نماد  یك  مشتری، 

نقش  است.  
 بر که نمادهایی 

از   مثبت  تصورات 
 تمرکزبازیکن  

تصورات    دارد،
برخی  بصری، 
توانایی   بازیکنان 
نمادشدن را از خود 

 دهند.نشان می

عنوان  بازیکن به
 نماد 

The Player 
as a Symbol 

 

کسب عنوان استانی  
پست   در  بهترین 
مدنظر،  بازیکن 
ملی   عنوان  کسب 
پست   در  بهترین 

 بازیکن مدنظر،
در   انتخاب 

های  نظرسنجی
 ای رسانه

to be unique 

 جوایز فردی

Individual 
Awards 

 

دقایق   نبود  دالیل 
در   حضور  زیاد 

 زمین، 
به   زده  گل  نسبت 
دقیقه   میزان 

 حضور در زمین،
به   زده  گل  نسبت 

 تعداد بازی 

 

 نسبت گل 

Flower 
Ratio 
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 سازی کدگذاری اولیه و مفهوم -3جدول دامة ا
Table 3- Initial Coding and Conceptualization 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره

های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

خاص   رفتار 

منحصر  بازیکنان، 

بودن  فرد  به 

تعلق  تداعیات، 

جامعه   جغرافیایی، 

یك   هواداران 

بازیکن، 

های  پیجفن

متعصب و گوناگون  

 بازیکن

فرد  منحصر به 

 بودن

to be 

Unique 

عنوان   کسب 

تیم  با  قهرمانی 

لیگ برتر،  کنونی در  

جام  قهرمانی  کسب 

در   حضور  حذفی، 

لیگ   باالتر  مراحل 

قهرمانان آسیا، تعداد 

های گذشته  قهرمانی

تیم که  در  هایی  

حضور  بازیکن  

 داشته است.

 جوایز تیمی

Team Awards 

عوامل  از  یکی 

اصلی 

گذاری  قیمت

وب   در  بازیکنان 

معتبر،  سایت های 

قیمت   است.  سن 

جوان  تر بازیکنان 

کنان با سن از بازی

سال،    30بیشتر از  

 بیشتر است.

 

 سن بازیکن 

Age of the 

Player 

کیفی  ویژگی های 

یك بازیکن، ارتباط  

رسانه با  ها، قوی 

برنامه های  مدیر 

 قدرتمند 

 

 قدرتمندبودن 

Being 

Powerful 

بازیکنان  معموالً 

قدبلندتر مورد توجه  

قرار   مربیان  بیشتر 

 دارند، 

قد بازیکنان متناسب 

دارند، با   که  پستی 

آن  قیمت  ها  در 

 تأثیرگذار است.

  میزان  قد  بازیکن

 نسبت به پست 

The Height of 

the Player 

Compared to 

the Post 

بازیکنانی    معموالً 

پست در  های  که 

دروازه  به  نزدیك 

دارند،  قرار  حریف 

بیشتری   قیمت 

گل  تعداد  دارند. 

زیادی   نقش  زده 

بازیکن  قیمت  در 

 دارد.

 بازیکنپست 

Post Player 
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 سازی کدگذاری اولیه و مفهوم -3جدول دامة ا
Table 3- Initial Coding and Conceptualization 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and 

Primitive 
Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 
and 

Primitive 
Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 
Concepts 

به  معروف بودن 
به   تعصب  و  عرق 

هایی که در باشگاه 
حضور    گذشته 
است،   داشته 
با هر  بازی  توانایی 

پا   صورت بهدو 
داشتن  تخصصی، 
بین   مقبولیت 

ها، توانایی  تیمیهم 
رهبری   زیاد 

و پستیهم  ها 
های کناری و  پست

 ها تیمی درکل هم 

 عوامل فردی

Individual 
Factors 

بازی  که تعداد  هایی 
در به بازیکن  عنوان 

ترکیب اصلی تیم در 
فصل گذشته، حضور  

در به ذخیره  عنوان 
های تیم، دالیل  بازی 

در حضورندا شتن 
 ها بازی 

تعداد   بازی در    
 فصل گذشته

Number of 
Games Last 

Season 

و   تصویر  حق 
فروش   و  تبلیغات 
بازیکن ،  پیراهن 

یزان  م
پیشنهادهای 

برای   دریافتی 
مبازیکن حبوبیت  ، 

یك  مقبولیت  و 
بین   بازیکن 

و  رسانه ها 
، هواداران
بودن نشیننیمکت

فیکس  یا 
و بازی  کردن 

که   ایثیرگذاری أت
برآن  ها  رسانه  ها 

 .دارند

درآمد تجاری و  
 میزان تقاضا

Business 
Income and 

Demand 

در  تاکتیك  پذیری 
شرایط،   همه 

فوق العاده  تکنیك 
آن  از  استفاده  و 
افزایش  برای 
تأثیر  تیم،  کارایی 
بازیکن   زیاد  بسیار 

 شدهبر نتایج کسب

اثر بخشی و  
 کارایی 

Effectivenes
s and 

Efficiency 

جهانی   قیمت  
در  بان دروازه  ها 

دیگر  با  مقایسه 
کمتر  پست کمی  ها 

تعداد  است، 
خارجی  دروازه  بان 

قیمت  و  لیگ  در 
استفاده   ارز،  کنونی 

دروازه  جوان از  بانان 
 ها، آکادمی باشگاه 

گل در تعداد  خورده 
 فصل گذشته،

تعداد گلین شیت در 
 فصل گذشته

 بانپست دروازه 

(Goalkeeper 

position ) 

مبلغ دقیق قرارداد 
گذشته، سال های 

مدنظر   مبلغ 
مبلغ باشگاه  ها، 

 مدنظر بازیکنان 

 عددی ارزش
 قرارداد 

Numerical 
Value of 

the 
Contract 
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 سازی کدگذاری اولیه و مفهوم -3جدول دامة ا
Table 3- Initial Coding and Conceptualization 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

ها و گزاره
های زنیبرچسب

 اولیه

Propositions 

and 

Primitive 

Labeling 

 مفاهیم اولیه

Basic 

Concepts 

های دولتی و رسانه

حکومتی،  

های مستقل،  رسانه

مردمی، رسانه های 

برخط، رسانه های 

دنبال کننده تعداد 

رسانه  های  در 

 اجتماعی 

 ها رسانه

Media 

مدافع در   آمار کمی 

قدرت   لیگ،  طول 

یك   زیاد  بدنی 

قابلیت  مدافع،  

خط بازی  از  سازی 

کارت   تعداد  دفاعی، 

ها در فصل و جریمه

 گذشته

 پست دفاع

Defense Post 
 

قیمت  رنج 

فصل   در  بازیکنان 

انتقاالت،   و  نقل 

یك   نهایی  بودجه 

یك   در  باشگاه 

 فصل

  فصل هر پایان

 ورزشی 

End of 

every 

Sports 

Season 

های دستورالعمل

فوتبال،  فدراسیون 

سازمان قوانین  

قوانین   لیگ، 

باشگاه  ها،  داخلی 

اتحادیه   تشکیل 

بازیکنان، قوانین و  

های دستورالعمل

AFC  و قوانین   ،

العمل های  دستو 
FIFA 

 نهادهای فوتبالی 

Football 

Institutions 

و   گل  پاس  تعداد 

میزان  گل زده،  های 

تأثیرگذاری بر تیم و  

آمادگی   بازی، حفظ 

در سطح بسیار باال و  

 پایدار 

 

 ت هافبكپس

Midfield 

Position 

قیمتی  بیشترین 

آن  پرداخت  که 

باشگاه  برای 

باشد،  به صرفه 

توافقی   قیمت 

 باشگاه و بازیکن

 قیمت نهایی

The Final 

Price 

کالن  سیاست های 

اقدامات  دولت، 

و   ورزش  ورزات 

مصوبات  جوانان، 

و  مجلس  خاص 

نهادهای 

و  صدا  تأثیرگذار، 

محتواهای   و  سیما 

تولیدشده و دعوت 

 از بازیکنان فوتبال 

نهادهای 

 حاکمیتی 

Governing 

Bodies 

گل  زده تعداد  های 

بازی  تمام  های  در 

تعداد   فصل،  یك 

های موقعیت

رفته با درصد  ازدست

گل،  احتمال  زیاد 

زیاد   تأثیرگذاری 

حضور    در  حتی 

به ذاتی کوتاه،  طور 

 زن باشد گل

 پست مهاجم

Forward Post 

نهایی قرارداد  ثبت 

فوتبال،  هیئت  در 

و  طرف  دو  توافق 

بندهای  

درخواستی 

مشتری و بازیکن،  

ها  ثبت تمام بخش

و توافق طرفین در 

 قیمت هر وضعیت 

ثبت  نهایی  

 قرارداد 

Final 

Registration 

of the 

Contract 
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در غیر این صورت بین تعداد زیاد    ؛بندی شوندهای مشابه با یکدیگر طبقهدر مرحله بعد، باید پدیده

اولیه   دادهمی  سردرگمکدهای  در  وقتی  آنگاه میشویم.  کردیم،  را مشخص  پدیدۀ خاصی  توانیم  ها 

های مشابه ربط  رسد به پدیدهبندی کدهای اولیه که به نظر می. روند طبقه کنیمبندی ها را طبقهداده

مفهوم    30آمده به   دستهکدهای اولیه ب  ،در این مرحلهشود.  نامیده می  «پردازیمفهوم»کنند،  پیدا می

 ها و کدهای متمرکزشده ذکر شده است.  سازیدر جدول شمارۀ چهار مقوله بندی شدند. اولیه دسته 
 

 سازی و کدهای متمرکزشده مقوله  -4جدول 
Table 4- Categorization and Centralized Codes 

 اولیه  مفاهیم

Basic Concepts 

 هامقوله 

Categories  

 متمرکزشده کدگذاری

Centralized Coding 

 عنوان شخص بازیکن به

 محصول عنوان بهبازیکن 

 نمادعنوان بهبازیکن 

 سازی جایگاه 

Positioning 

 ارزش ویژه 

Special Value 
 منحصر به  فرد بودن 

 قدرتمندبودن 

 عوامل فردی

 اثر بخشی و کارایی

 بازیکنتصویر 

Player Image 

 ها رسانه

 نهادهای فوتبالی 

 نهادهای حاکمیتی 

 پیامدها 

 نهادها و پیامدها 

Institutions and 

Consequences 

 ملزومات 

Essentials 

 

، تعداد بازی ملی در فصل گذشته

میزان  قد   ، جوایز تیمی، جوایز فردی

، تعداد بازی در  فصل گذشته، بازیکن

پست  ، پست دفاع، بانست دروازه پ

،  وضعیت پا، پست مهاجم، هافیك

 نسبت گل، دقایق بازی

 نیازها پیش

Prerequisites 
 

 سن بازیکن 

 پست بازیکن

 درآمد تجاری و میزان تقاضا 

 فاکتورهای ترانسفرمارکت            

Transfer Market Factors 

 

 قرارداد  عددی ارزش

 ورزشی  فصل هر پایان
 ارزش بازار 

Market Value ارزش بازار یك بازیکن 

The Market Value of 

a Player 
 قیمت نهایی

 ثبت قرارداد
 ارزش نهایی 

Final Value 
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گذاری  نام  «کدگذاری متمرکزشده»عنوان  با  که    کردها را متمرکز  سازی از مفاهیم، باید آنپس از مقوله

باید بین دو نوع تفکر استقرایی و قیاسی در نوسان و حرکت    هموارهشود. در کدگذاری متمرکزشده،  می

پژوهش از  مرحله  این  در  ارائه  سه  درنهایت  ،  بود.  متمرکزشده  مقولهشکد  کدگذاری د.  و  سازی 

 .     در جدول شمارۀ پنج ارائه شده استمتمرکزشده
 

 ایران فوتبال بازیکنان بازار ارزش مدل ارائه اصلی و فرعی هایمقوله -5 جدول
Table 5- Sub-Categories and Main Categories of Market Value Model of 

Iranian Football Players 
 فرعی  هایمقوله

Sub Categories 

 اصلی  هایمقوله

Main Categories 

 تصویر بازیکن -سازی جایگاه

Positioning - image of the player 

 ارزش ویژه 

Special Value 

 فاکتورهای ترانسفرمارکت  - نیازها پیش -نهادها و پیامدها

Institutions and Consequences - Prerequisites - 

Transfer Market Factors 

 ملزومات 

Essentials 

 ارزش نهایی  -ارزش بازار

Market value - final value   

 بازیکن ارزش بازار یك  

The Market Value of a 

Player 
 

« پردازی مقوله»کنند،  های مشابه ربط پیدا میرسد به پدیدهبندی مفاهیم که به نظر میروند طبقه

اما باید توجه    ، دهیم شود، یك اسم مفهومی میای که پدیده را شامل میشود. آنگاه به مقولهنامیده می

اند.  ها، مقوله را تشکیل دادهتر از اسامی مفاهیمی باشد که مجموعه آنداشت که این اسم باید انتزاعی

  فوتبال  بازیکنان  بازار  ارزش  مدل اصلی و فرعی هاید. مقولهشقوله شناسایی  هفت مدر این مرحله  

 .ه استشد ارائه در شکل شمارۀ یك ایران برتر لیگ

های برساخت به سه طبقه کلی ارزش ویژه، ملزومات و  حاضر، در باالترین سطح تقلیل، مقولهپژوهش  

ترین شکل ممکن، مفاهیم ایجادشده در پژوهش را ارزش بازار یك بازیکن تقلیل یافت که به مطلوب 

نقل   در سه سطح یکپارچه کرد. قیمت نهایی یا ارزش  یك بازیکن فوتبال در لیگ برتر ایران در بازار

درنهایت، مدل  .  شودص میملزومات مشخ  ایمجموعهای ویژه آن بازیکن و  هو انتقاالت، براساس ارزش

شکل صورت  به  پژوهش  یك  نهایی  همانشه  ئارا  شمارۀ  است، د.  مشخص  شکل  این  در  که  گونه 

بهنپیش انتخاب  یازها  پژوهش  مرکزی  مقوله  شامل    شدند عنوان  ارزش  عوامل که  یك  اصلی  گذاری 

 .  نددهنندگان را بازتاب میکو دغدغه اصلی مشارکت هستندبازیکن فوتبال  
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 ایران برتر لیگ فوتبال بازیکنان بازار مدل ارزش -1شکل 

Figure 1- Model of Market Value of Iranian Premier League Football Players 

 

 گیریبحث و نتیجه 
 و   نقل  به تسهیل  ،ای لیگ برتر ایرانگذاری بازیکنان فوتبال حرفهارزش بر    تأثیرگذار  عوامل  شناخت

در  فوتبال  برتر  لیگ  بازیکنان  انتقاالت ذخیره  درآمد   کسب  جهت  ایران  و  مالی  بیشتر  منابع  سازی 

فوتبال    یك  طراحی  بنابراین  ؛ شودمنجر میها  باشگاه از دیدگاه متخصصان  برآمده  با  تواند  میمدل 

گذاری بازیکنان فوتبال لیگ برتر، به ارتقای اثربخشی فوتبال حرفه ای ر بر ارزش ؤثهای ملفه ؤتعیین م
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ایران وضعیت چندان فوتبال    ها، لیگاز دید مدیران باشگاه  ، طورکه بیان شدهمان  . ایران کمك کند

های  لفهؤم  شناسایی  ،هدف پژوهش حاضر  روازاین؛  (2011  ،و همکاران  )محمدکاظمی  نداردمطلوبی  

 بود. مدل ارزش بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران 
های  عنوان مؤلفه ، این موارد بهای ایرانحرفهثر بر ارزش بازیکنان فوتبال  ؤهای ملفهؤمدستیابی به    برای

مقوله   بهاصلی  آمد: بازیکن  دست  به  شخص  شخصیتی،   عنوان  معیارهای  براساس  بازیکن  معرفی 

ت او  تقویت شخصیت  بازیکن در  پایهأ شخصیت  بازیکن  ارتباطات فراگیر   ایثیر دارد، شخصیت  برای 

 .شودمیمنجر به خودبرندسازی  های شخصیتی مثبتویژگیو  است

 خاطرآوردنبه  مشتریان برایعنوان یك نیاز،  عنوان یك محصول، معرفی بازیکن بهمعرفی بازیکن به

،  کند و درنهایتآوردن محصول خاص تالش میدسته مشتری برای باست،   بااهمیت بسیار بازیکن یك

ی  هالفهؤترین معنوان مهمبه  ،خصوصیات بازیکن در غالب خصوصیات یك محصول نشان داده شود

 بر که نمادهایی  ؛بازیکن در ذهن مشتری نماد است  .ندعنوان محصول در نظر گرفته شدبازیکن به

تصورات بصری و استعاره   کنند. می ایفا مهمی نقش  د،دارن مشتریان از بازیکن تمرکز تصورات مثبت

بازیکنان و   از خود نشان میاینکه  از  را  توانایی نمادشدن  بازیکنان  های  لفه ؤنوان مع به  ، دهندبرخی 

رفتار خاص بازیکنان، منحصر به فردی تداعیات، تعلق جغرافیایی،    .نددست آمده  عنوان نماد ببازیکن به

منحصر ی  هالفه ؤعنوان مهواداری متعصب و گوناگون بازیکن به  هایجامعه هواداران یك بازیکن و پیج

های  ها و مدیر برنامهبازیکن، ارتباط قوی با رسانههای کیفی یك  ویژگی  .نددست آمده  فرد بودن ببه  

به شدهای  لفه مؤعنوان  قدرتمند  گرفته  نظر  در  به معروف  .ندقدرتمندبودن  تعصب  و  عرق  به  بودن 

صورت تخصصی، داشتن  هایی که در گذشته حضور  داشته است، توانایی بازی با هر دو پا بهباشگاه

  ،ها یمیتکل همرهای کناری و دها و پستپستیرهبری همیاد  زها و توانایی  تیمیمقبولیت بین هم

پذیری در همه شرایط، تکنیك تاکتیك .هستندکننده ارزش ویژه بازیکن عوامل فردی تعیین عنوان به

با  شده  ر نتایج کسبببازیکن    زیادثیر بسیار  أ کارایی تیم و ت  برای افزایشالعاده و استفاده از آن  فوق 

 . ندثرؤش آن مرزدر تعیین ا  ،اثربخشی و کارایی بازیکنعنوان 

رسانهرسانه حکومتی،  و  دولتی  مستقل،  های  تعداد  های  رسانهمردمی،  های  رسانههای  و  برخط 

.  ندثرؤها در تعیین قیمت بازیکن مبسیار مهم رسانه  عواملعنوان  های اجتماعی بهکننده در رسانهدنبال

( برای  (  2015ایزدیار و همکارن  ایران  آنچه در فوتبال  یافتند که  نتیجه دست  این  به  پژوهشی  در 

که است  متغیرهایی  و  باشگاه  برند  اجتماعی،  مقبولیت  موضع  است،  مطرح  بازیکنان  قیمت    تعیین 

های فوتبال  سازی برند باشگاهالمللیثر در بینؤوامل مع عالوه،  وجود دارند. به  اثرگذار  عنوان عواملبه

سازی المللیتوان در قالب سه محیط درونی، محیط میانی و محیط بیرونی تقسیم کرد و بینمیایران را  
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های فوتبال در ایران حاصل تعامل، ارتباط و بازخوردی است که این سه محیط با هم دارند  برند باشگاه

محیط  مفهومی  چارچوب  قالب  در  مو  بینؤهای  بر  باشگاهالمللیثر  برند  فوتبالسازی   است   های 

همکاران،  )کاظمی و  قوانین  دستورالعمل   (.2020پور  لیگ،  سازمان  قوانین  فوتبال،  فدراسیون  های 

باشگاه دستورالعملداخلی  و  قوانین  بازیکنان،  اتحادیه  تشکیل  و    و  1سی افای  هایها،  قوانین 

تعیینعنوان  بهفیفا  های  دستورالعمل  فوتبالی  در  نهادهای  بازیکن  ارزش  شد کننده  گرفته   . ندنظر 

ثیرگذار  أ های کالن دولت، اقدامات ورزات ورزش و جوانان، مصوبات خاص مجلس و نهادهای تسیاست

نهادهای حاکمیتی  های  لفه ؤعنوان ممحتواهای تولیدشده و دعوت از بازیکنان فوتبال به،  وسیمااو صد

استقالل اتحادیه بازیکنان، نظام  ها،  سازی جریان اطالعات، اصالح اساسنامهشفاف  . نددر نظر گرفته شد 

باشگاه برند  از  شایسحفاظت  و  ایران  تجاری  فضای  بهبود  بههتها،  فوتبال  مدیریت  عنوان ساالری 

 . ند پیامدهای ارزش بازیکنان فوتبال حرفه ایران در نظر گرفته شد
اردوهای ملی، رضایت  ای تدارکاتی ملی، حضور در  ههای رسمی ملی، حضور در بازی حضور در بازی 

تعداد بازی ملی در  های  لفهؤعنوان مبه  ،مربی وقت تیم ملی از عملکرد بازیکن و دعوت پیوسته از آن

  ی هاتعداد گل  ،ی مل  یعوامل همچون تعداد باز  ریسا   .ندثرؤفصل گذشته در تعیین ارزش بازیکنان م

 ی گذارمت یر قبازجمله عوامل اثرگذار    زین  شیدر فصل پ   یو تعداد باز  کنیباز  یقبل  میزده، سطح ت

و بزرگساالن که در    دیاعم از نوجوانان، جوانان، ام  ی مل  یهامیدر سطوح ت  کنی. حضور بازاندکنانیباز

به تمام   نیا نظر م رده  نیا  ی پژوهش  به  تا حدود زیها توجه شد،  توانادنشان  ی ادیرسد  و    یی هنده 

باز  کنیباز  یستگیشا و  توانسته    یکن یاست  ااست  که   ی ها  ت یقابل  یرادا  ابد،ی دست    گاهی جا  نیبه 

تواند  یم  زین  کن یزده باز  ی هازدن و تعداد گلگل  یی توانا .  است  کنانیباز  ریسادر مقایسه با    یشتریب

مختلف    های در پست  کنانیبازکه    است  قلمداد شود. مسلم  کنانیباز  متیاز عوامل اثرگذار بر ق  یکی

مراتب مساعدتر  به  یزنگل  یمهاجم برا  طیکه شرای اگونهبه  دارند؛  یزن در گل  ی متفاوت  یعملکردها  یباز

داشته باشد،    زین  یشتریب  ۀزد  یها رود که مهاجم در طول فصل تعداد گلیاز مدافع است و انتظار م

زده در همان  بدون گل  کنیاز باز  یشتر راتب بمبه  یارزش  ،ینزها در صورت گلپست  ریسا  کنانیاما باز

 کند.  یارزش م جادیا کن یباز یبرازده  و گلِدارند پست 

مدنظر  بازیکن  پست  در  ملی  و  محلی  عنوان  نظرسنجی  شدنانتخاب  و   کسب  رسانهدر    ،ایهای 

در لیگ برتر، کسب قهرمانی جام   کنونیکسب عنوان قهرمانی با تیم    جوایز فردی است. های  لفه ؤم

هایی که بازیکن های گذشته در تیمحذفی، حضور در مراحل باالتر لیگ قهرمانان آسیا و تعداد قهرمانی

 
1. AFC 
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  فرد  که  یهای تعداد بازی  .که بازیکن کسب نموده مد نظر قرار گیرد  جوایز تیمی  ،حضور داشته است

ثیرگذار  أ ه حضور داشته است، در قیمت بازیکن ت عنوان بازیکن در ترکیب اصلی تیم در فصل گذشتبه

های  عنوان شاخصه ها بهدر بازی  حضورنداشتن  دالیلو    های تیم عنوان ذخیره در بازیحضور به   .است

 . در نظر گرفته شدندتعداد بازی در فصل گذشته 

بان خارجی در  هتعداد درواز  .ها کمی کمتر استدیگر پست  در مقایسه باها  بانقیمت جهانی دروازه

از دروازه   کنونیلیگ و قیمت   ها، تعداد گل خورده در فصل  بانان جوان آکادمی باشگاهارز، استفاده 

این بخش از  .  ندثرؤبان مدر تعیین قیمت پست دروازه  ،شیت در فصل گذشتهگذشته و تعداد گلین

تواند به  می  هاسازی نتایج شبیه  که بیان کرد(  2011)  و همکاران  محمدکاظمیپژوهش  یافته با نتایج  

 . ست، همسوکندگذاری کمك تر برای قیمتانتخاب روش مناسب

تعداد   و  سازی از خط دفاعییك مدافع، قابلیت بازی زیاد آمار کمی مدافع در طول لیگ، قدرت بدنی 

جریمه  و  فصل گذشتهکارت  در  تعیین   ،ها  دفاع  پست  ارزش  تعیین  و  اند کنندهدر  پاس گل  تعداد   .

ر تیم و بازی و حفظ آمادگی در سطح بسیار باال و پایدار در تعیین  بثیرگذاری  أ های زده، میزان تگل

رفته  ازدست  های یك فصل، تعداد موقعیتهای زده در تمام بازی. تعداد گلندثرؤارزش پست هافبك م

در تعیین    ،زن باشد گل  طور ذاتیبهثیرگذاری زیاد حتی در حضور کوتاه و  أ ل گل، تاحتما  زیاد با درصد  

( 2020)  محمدکاظمی و همکاران  های پژوهشیافتهاین بخش از یافته با    .ندثرؤارزش بازیکن مهاجم م

  مینأمسئولیت اجتماعی، ت  دادنیابی، انجاممناسب برای ایده  یجمعی روش  مالی   مین أ ت  بیان کردندکه  

 .ی داردهمخوان،  ستهامستقیم و غیرمستقیم پروژه مالی 

مصدومیت از دست   دلیلهایی که در طول فصل بهدیدگی در فصل گذشته، تعداد بازیمیزان آسیب 

وضعیت پا در نظر گرفته شد. میزان دقایق    و  دیدگی بازیکن در گذشتهداده است و تاریخچه آسیب 

در زمین   د توانزمانی که بازیکن می بیشترینحضور در زمین، مقایسه میزان دقایق حضور در زمین با 

در دقایق بازی  های  لفه ؤعنوان مبهدر دقایق زیاد،  در زمین  نداشتن  دالیل حضور  و  حضور داشته باشد

  یعملکرد  یهاداده  انیاز مدل خود ارتباط م  یدر بخش(  2010)  یآبادجرست شمس.  نظر گرفته شدند 

که  گیرد را در برمی یموارد کنانی باز  یعملکرد ی هاکرد که داده  یرا بررس م یبا درصد برد ت کنانیباز

 د. در باال مطرح ش

قیمت اصلی  عوامل  از  وبیکی  در  بازیکنان  معتبرسایتگذاری  است  ،های  بهسن  قیمت   کهطوری؛ 

سن بازیکن  لفه  ؤعنوان مبهکه  بیشتر است  سال،    30بیشتر از  دارای  تر از بازیکنان با سن  بازیکنان جوان 

نقش عوامل    نهیدر زم  مشابه  یپژوهش  زی( ن2015)  ، زنگی آبادی و طالب پوریعبد  در نظر گرفته شد.

های  . این بخش از دستاوردهای مدل حاضر با یافتهفوتبال انجام دادند  کنانیباز  متیق  نییر تعباثرگذار  
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وامل اثرگذار  ع را  ی فرد یهایژگی( تجربه و و2008)1، برنز و ناتاراجانپارکر. ها همسوستپژوهش آن

  کنی، تجربه بازیشترتبع سن ببه  دی رسد، شایبه نظر م  . کردند انیب  کنانیباز ی ابیارز و  یگذاربر ارزش 

وب  زین به  کم  یسن  ی هاه فراوان در رد  یهای باز  ۀواسطتر بهجوان   کنی باز  نکهیا  یشتر خواهد شد  تر 

( سن  2015)  یه .  همخوان باشد  زیتواند با پژوهش حاضر نید که منباش  افتهیدست    یتجربه مناسب

مد نظر قرار داد. ارزش بازار به  کنانیارزش بازار باز نییتعبرای ها  داده یورآدر جمع  عواملاز  یکیرا 

گذاشته   کنیهر باز  یکه رو  یمتیفوتبال، ق  کنانیو فروش باز  دینکته اشاره دارد که در بازار خر  نیا

  کن یباز  كیبازار    شارز  نییدر تع  ی شود. عوامل مهمیمطرح م  کنیارزش بازار آن بازعنوان  بهشود،  یم

  یها. باشگاهاست  کنیسن باز  زانیها، مآن  ن یتراز مهم  ی کیبتوان گفت    د یفوتبال نقش دارند که شا

در نظر    کم  نیبا سن  کنانیجذب باز  یرا برا  یی هااستیامروزه س  ا یمطرح و سرشناس در سراسر دن

با   کنند ومی  ییجوان را شناسا  یل یو خ  انمستعد نوجو  کنانیها بازباشگاه  نیکه ای اگونهبه  ؛اندگرفته

  .کنند یم  مندبهره  کنانیباشگاه خود را از وجود آن باز  یطوالن  انیها تا سال آن  یجذب و توانمندساز

در    ،قد بازیکنان متناسب با پستی که دارند   .دارند  توجه  بازیکنان قدبلندتربیشتر مربیان به  معموالً  

 در نظر گرفته شد.   نیز میزان  قد بازیکنهای لفهؤمرو ؛ ازاینثیرگذار استأها تقیمت آن 

دارند و تعداد    یشتریقیمت ب  ، های نزدیك به دروازه حریف قرار دارندبازیکنانی که در پست  معموالً

  . ندپست بازیکن در نظر گرفته شدهای  لفه ؤعنوان مبهکه  گل زده نقش زیادی در قیمت بازیکن دارد  

نسبت گل در نظر گرفته  ،  نسبت گل زده به میزان دقیقه حضور در زمین، نسبت گل زده به تعداد بازی

تعداد   نیکرده است و همچن  یکه در آن باز  کنیباز  یقبل  میسطح ت لیاز قب  یعوامل(  2013)  ی ه  شد.

باز  ی هاگل عملکرد  کن یزده  اطالعات  جزو  آن  انیب  کنیباز  یرا  از  و  ارزش   یی شگویپ   برایها  کرد 

 یکینوان  ع به  نیز  کنیباز  ی قبل  میت   طحدارد. س  یاستفاده کرد که با پژوهش حاضر همخوان  کنانیباز

سطح باال    یهامیکه در ت  یکنیرسد، بازیبه نظر م   .مطرح است  کنیباز   متیاز عوامل اثرگذار بر ق  گرید

باز بازکیم  یو سرشناس  به نسبت    یشتری ب  متیتر قنییپا  یهاو دسته   نییپارده  یهامیت  کنیند، 

 .باشد   کنیباز  ی ستگیبودن و شاید ی دهنده کلتواند نشانیم  ش، یدر فصل پ   یداشته باشد. تعداد باز

  ن یخود بهتر  میت  یند براناستفاده خواهند کرد که بتوا  یکنانیها در طول فصل از بازباشگاهمسلم است  

در   ؛ دن شده سوق دهیزیرسمت اهداف از قبل برنامهخود را به مید و باشگاه و تنعملکرد را داشته باش

حق تصویر  .  از آن خود خواهند کرد  یاصل  بیآن فرد را در ترک  یپست جاهم  کنانیباز  ،صورت  نیا  ریغ 

حبوبیت و مقبولیت م،  یزان پیشنهادهای دریافتی برای بازیکنم،  و تبلیغات و فروش پیراهن بازیکن

 
1. Parker, Bwwrns & Natarajan 
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ها که آن   ایثیرگذاریأ کردن و تبازیبودن یا فیکسنشین نیمکت،  و هواداران  ها یك بازیکن بین رسانه

مبلغ قرارداد   .ند های درآمد تجاری و میزان تقاضا در نظر گرفته شدلفه ؤعنوان مبه  ،ها دارند بر رسانه

قرارداد   عددی  ارزشهای  لفهؤعنوان ممبلغ مدنظر بازیکنان به  و   هاای گذشته، مبلغ مدنظر باشگاههسال

عنوان قیمت بازیکنان در فصل نقل و انتقاالت و بودجه نهایی یك باشگاه در یك فصل به  دامنۀ  .هستند

بهبیشترین    . اندورزشی  فصل  هر  پایانهای  لفه ؤم باشگاه  برای  آن  پرداخت  و    صرفه باشد قیمتی که 

در نظر    ت فوتبال ئقرارداد در هیهای قیمت نهایی ثبت  لفه ؤعنوان مقیمت توافقی مشتری و بازیکن به

و   ها گزینهثبت تمام    ، بندهای درخواستی مشتری و بازیکن  ،توافق دو طرف  گرفته شدند. همچنین

 .هستندهای ثبت نهایی قرارداد لفه ؤمعنوان به گزینه،طرف در قیمت هر دو توافق 

که شامل    ندد شمرکزی پژوهش انتخاب    ۀعنوان مقولنیازها بهپیش کرد کهتوان اذعان  طورکلی میبه

ارزش   عوامل فوتبال  گاصلی  بازیکن  یك  مشارکت  هستندذاری  اصلی  دغدغه  بازتاب  و  را  کنندگان 

د. ارزش بازار یك بازیکن در لیگ برتر فوتبال ایران توسط جایگاه و تصویر آن بازیکن در قالب  ن دهمی

نها شامل  که  ملزوماتی  توسط  و  بازیکن  آن  ویژه  پیشارزش  پیامدها،  و  و  دها    فاکتورهاینیازها 

   :شودمی های زیر مطرحپیشنهادرو ازاین  شود؛می، تعیین هستندترانسفرمارکت 

نهادها    ، نیازهاای، قیمت در سایت ترانسفرمارکت، پیشترین ملزومات ارزش بازیکنان فوتبال حرفهمهم

   ؛گذاری روی یك بازیکن توسط مدیران باشگاه مدنظر قرار گیردو پیامدهای مدنظر برای ارزش 

براساس   بازیکنان  انتخاب  راهبری  باشگاهشاخص کمیته  در  پیشنهادی  حرفههای  در های  ایران  ای 

   ؛قرار گیردمدنظر  ها  ساختار اداری باشگاه

های  و مربیان باشگاه  برای مدیران  ، رضرآمده از پژوهش حاهای بسازی شاخصه کارگاه آموزشی نهادینه

  ؛شودط سازمان لیگ برگزار ای توسحرفه 

بازار ارزش نهایی  و ارزش بازارقیمت نهایی ثبت قرارداد، ورزشی،  فصل هر قرارداد پایان عددی ارزش

 ؛ یك بازیکن مدنظر قرار گیرد

های بازیکنان  فراخور ظرفیت   به  دستور کار مدیران  در  انتخابیوضعیتی و دارای گزینه های  قراردادهای   

 ؛قرار گیرد

ین  ترمهمعنوان  به  ،نهایی  ارزش و    ارزش بازارتصویر بازیکن،  ،  سازیهای جایگاهلفهؤمپیشنهاد می گردد  

حرفه  در  هامقوله  فوتبال  بازیکنان  بازار  ارزش  ایرانتعیین  برتر  لیگ  با    ،ای  حقوقی  قرارداد  مبنای 

 بازیکنان قرار گیرد. 
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 تشکر و قدردانی 
کنندگان در مطالعه حاضر کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز ویسندگان این پژوهش از تمامی شرکتن

 .کنندمی
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