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 .1دانشجوی دکتری ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران  .2استاد ،گروه تربیت
بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران  .3استاد ،دانشکدة اقتصاد ،دانشگاه سوربون ،پاريس،
فرانسه  .4استاديار ،دانشکدة مهندسی کامپیوتر ،دانشگاه تربیت دبیری شهید رجايی ،تهران ،ايران

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و وزندهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمتگذاری مهاجمان فوتبال ایران بود .روش
تحقیق از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی -کمی) بود .در بخش کیفی برای شناسایی متغیرهای عملکردی از روش تحلیل
مضمون و در بخش کمی برای وزندهی متغیرها از روش تحلیل سلسلهمراتبی استفاده شد .جامعة آماری پژوهش شامل
افراد دارای مدرک حرفهای مربیگری کنفدراسیون فوتبال آسیا ،مربیان لیگ برتر و مدرسان فدراسیون فوتبال ایران بود.
در این تحقیق برای نمونهگیری از روش نمونهگیری بهصورت هدفمند استفاده شد و در نهایت ابتدا با  11متخصص مصاحبه
صورت گرفت ،سپس از آنها خواسته شد که پرسشنامة طراحیشده را تکمیل کنند .برای تجزیهوتحلیل دادههای بخش
کیفی از نرمافزار انویوو و برای تحلیل دادههای کمی از نرمافزار اکسپرت چویز استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرهای
گلزنی ،پاسگل و ایجاد موقعیت گل بهترتیب با وزنهای  ./160 ،./231و  ./146مهمترین متغیرها و متغیرهای تکلزنی،
نبرد هوایی دفاعی و دفع توپ بهترتیب با وزنهای  ./010 ،./010و  ./009متغیرهای با پایینترین وزن بودند .توصیه
میشود در طراحی مدل قیمت گذاری بازیکن پست مهاجم ،در بخش ارزیابی عملکرد به متغیرهای این تحقیق و وزن
هریک از آنها توجه شود.

واژههای کلیدی
تحلیل سلسلهمراتبی ،قیمتگذاری ،مهاجم ،متغیر عملکردی.
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مقدمه
امروزه ،ورزش فوتبال به صنعت درآمدزایی تبدیل شده است .با توجه به عالقة فراوان مردم به آن ،همواره
در کانون توجهات رسانهها ،شرکتهای تجاری و صاحبان دیگر صنایع قرار داشته است .باشگاهها ،مهمترین
بخش صنعت فوتبال محسوب میشوند که ادامة حیات این صنعت وابستگی بسیاری به پابرجا ماندن
باشگاهها دارد .باشگاههای فوتبال زمانی قادر خواهند بود به حیات خود ادامه دهند که بتوانند هزینههای
خود را تأمین کنند و درآمدزا باشند .در هر صنعتی ،درآمد از مهمترین ارکان آن تلقی میشود ( .)1در
صنعت فوتبال درآمدزایی رابطة مستقیم و شدیدی با کارامدی تیم ورزشی دارد و پیروزی و شکست
تیمهای ورزشی به مهارت و قابلیتهای بازیکنان بستگی دارد ( .)2بنابراین باشگاههای فوتبال بههمراه
بازیکنانشان بهدنبال بهترین عملکرد ورزشیاند .در همین زمینه باشگاههایی که دارای بازیکنان
باکیفیتترند ،جامهای بیشتری کسب میکنند و سهمشان از این درآمدها بیشتر است .مجلة فوربس 1طی
گزارشی  100باشگاه پردرآمد فوتبال را در سال  2019مشخص کرده است .در  10رتبة اول بهترتیب
تیمهای رئالمادرید ،بارسلونا ،منچستریونایتد ،بایرنمونیخ ،منچسترسیتی ،چلسی ،آرسنال ،لیورپول،
تاتنهام و یوونتوس قرار دارند ( .)3همانطورکه مشاهده میکنید  10تیم اول پردرآمد دنیا دارای بازیکنان
باکیفیت باالیی هستند.
بازیکنان با قابلیت فنی باال و کسانی که از نظر تکنیکی ،در شرایط بهتری نسبت به دیگران قرار
دارند ،عالوهبر اینکه در موفقیتهای باشگاه تأثیر بسزایی دارند ( ،)4میتوانند در جذب طرفداران ( )5و
همچنین توجه رسانهها و در نهایت حق پخش تلویزیونی نیز به باشگاهها کمک کنند ( .)6در واقع داشتن
بازیکنان باکیفیت و با عملکرد باال در بیشتر موارد سبب کسب موفقیت و بردن جامها و در نتیجه درآمد
بیشتر برای باشگاههای فوتبال میشود .ازاینرو ،بازیکنان با عملکرد بهتر ،سزاوار ارزش مالی بیشتری نیز
هستند ( .)7از سوی دیگر ،در فوتبال امروز ،بسیاری از باشگاههای کوچک با کسب درآمد از انتقال
بازیکنانشان به تیمهای دیگر ،به حیات خود ادامه میدهند ،بنابراین تصمیمات زمان نقل و انتقاالت،
بهدلیل تأثیر آن بر موفقیت مالی و ورزشی ،روزبهروز برای باشگاهها بااهمیتتر میشود ( .)8در فرایند
مذاکرات برای جذب و نقل و انتقاالت بازیکنان ،مهمترین مسئلهای که میتواند به مدیران کمک کند،
تعیین ارزش بازیکنان براساس شایستگیهای فنی است ( .)9در واقع بازیکنان میتوانند براساس نقش و
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اهمیتشان در تیم ارزیابی شوند ( .)10ارزش بازار بازیکن ،نشاندهندة ارزش پولی است که باشگاه خریدار
به عملکرد بازیکن ،نسبت میدهد ( .)11بهعبارت دیگر ،تخمین ارزش بازیکنان ،در واقع فرایندی است
که طی مذاکرات بین باشگاههای فوتبال و مدیران برنامة بازیکنان انجام میگیرد ( .)12بنابراین شناسایی
و وزندهی متغیرهای عملکردی بازیکنان ،میتواند نقش مهمی در تعیین قیمت بازیکنان ایفا کند .نکتة
مهم دیگر اینکه در بازار فوتبال اروپا و دیگر کشورها ،بهدلیل تجاری بودن باشگاههای فوتبال و همچنین
توانایی آنها در درآمدزایی از بازیکنان به طرق متفاوت ،از جمله فروش پیراهن ،حق تصویر و ،...متغیرهای
عملکردی ،در کنار متغیرها ی دیگر ،از جمله مدت قرارداد باقیماندة بازیکن ،سن ،میزان پیشرفت و وضعیت
بازیکن در تیم ملی کشورش ( ،)13یکی از متغیرها ،برای تعیین قیمت بازیکن است ،اما در ایران با توجه
به اینکه بیشتر باشگاهها دولتیاند و توانایی درآمدزایی از بازیکنان را ندارند ،در عمل توجه به متغیرهای
عملکردی در تعیین قیمت بازیکنان اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در زمینة ارزشگذاری بازیکنان تحقیقات زیادی انجام گرفته است که هدف بسیاری از آنها ،تعیین
مدل و روشهای ارزشگذاری بازیکنان بوده است و کمتر به شناسایی و وزندهی متغیرهای عملکردی به
عنوان مهمترین متغیر در قیمت بازیکنان پرداختهاند .جرست شمسآبادی ( )1389تحقیقی با عنوان
«ارزشگذاری بازیکنان فوتبال براساس عملکرد آنها با استفاده از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای»
انجام داد .برای این منظور در مرحلة اول ارتباط میان دادههای عملکردی بازیکنان با درصد برد تیم بررسی
شد ،در مرحلة دوم ارتباط میان درصد برد تیم با درآمد باشگاه بررسی شد که از رگرسیون در این دو
مرحله استفاده شد .خروجی نهایی مراحل یک و دو ،درآمد نهایی ایجادشده توسط بازیکن است .در مرحلة
سوم با استفاده از درآمد نهایی ایجادشده توسط بازیکن ،ارتباط عملکرد بازیکن با همتیمیهای خود ،نرخ
بازده سرمایهگذاری بدون ریسک ،نرخ بهرة مورد انتظار از تحصیل بازیکن و با استفاده از مدل قیمتگذاری
داراییهای سرمایهای ،ارزش بازیکنان فوتبال محاسبه شد ( .)14عبدی و همکاران ( )1395در تحقیقی با
عنوان «تعیین نقش عوامل اثرگذار بر ارزشگذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران» ،دریافتند عواملی
همچون سن ،تعداد بازیهای ملی ،تعداد گلهای زدة بازیکن ،سطح تیم قبلی بازیکن و تعداد حضور در
ترکیب ثابت در فصل قبل ،بر قیمت بازیکنان بهعنوان سرمایة انسانی باشگاهها تأثیر دارد و سایر عوامل
مانند پست بازی ،جوایز و افتخارات فردی و تیمی ،وضعیت پا ،قد ،نسبت گل و دقایق بازی در تعیین
قیمت بازیکنان اثر معناداری نداشتند ( .)15ایزدیار و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «معادلة
قیمتگذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران» برای تعیین معادله از روش حداقل مربعات معمولی استفاده
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کردند .در این تحقیق برای تعیین متغیرهای عملکردی از پرسشنامة محققساخته استفاده شد و در نهایت
تاکتیک ،تکنیک ،آمادگی جسمانی ،مقبولیت اجتماعی و برند باشگاه عوامل مهم در تعیین قیمت بازیکنان
تعیین شدند ( .)16مرادزاده و همکاران ( )1396در تحقیقی با عنوان «انتخاب بازیکنان بر مبنای
شاخصهای مؤثر با رویکرد الگوریتم ارزیابی خبرگان و تکنیک آراس (مطالعة موردی تیم بسکتبال دانشگاه
شاهرود)» ابتدا با استفاده از الگوریتم ارزیابی خبرگان 12 ،شاخص اثرگذار بر عملکرد بازیکنان بسکتبال
را شناسایی و میزان تأثیر هریک از آنها را تحلیل کردند .شاخصهای اثرگذار در  4دسته قرار داده شدند.
نتایج نشان میدهد مهمترین شاخصهای تأثیرگذار روی عملکرد بازیکنان ،قد ،زمان واکنش ساده ،ارتفاع
پرش و  ، SMCPبه ترتیب با اوزان  0/0815 ،0/0875 ،0/0913و  0/0790بوده است .ارزیابیها نشان
میدهد که مهمترین گروه شاخصها ،گروه ترکیب و اندازة بدن بود که وزنی بالغ بر  0/351گرفت .در
ادامه ،شاخصها برای  21بازیکن بسکتبال تیم دانشگاه شاهرود که با آگاهی کامل ،رضایتنامههای آزمایش
را امضا کرده بودند ،اندازهگیری شد و با استفاده از الگوریتم نسبت تجمعی آراس وضعیت آنها ارزیابی شد
( .)17کارلوس پوزا )2020( 1در تحقیق خود با عنوان «مدل مفهومی برای اندازهگیری ارزش بازار بازیکن
فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی» ،بیان کرد که متغیر ورزشی مثل گلزده ،پاس گل ،پاس
صحیح ،دریبلینگ و ...نسبت به متغیر مهارتهای شخصی مثل رهبری ،رقابتپذیری ،ثبات و ...و متغیر
بازار مثل محبوبیت ،فعالیتهای تجاری ،مدت قرارداد و ....بر ارزش بازار مهاجم تأثیر بیشتری دارد (.)18
پرامبنور و لمبا )2019( 2در تحقیقی با عنوان «تأثیر جامعه ،محبوبیت و آمار سال قبل ،در برآورد ارزش
بازار بازیکنان فوتبال» ،دریافتند عواملی مانند اطالعات شخصی بازیکن مثل سن و پست بازی ،پارامتر
عملکردی بازیکن شامل بسته نگهداشتن دروازه ،گل ،پاس گل ،دقایق بازی ،تعداد شوت ،تعداد پاس،
پارامتر عملکرد در بازی فیفا ،پارامترهای لیگ فانتزی و محبوبیت بازیکن در ارزش مالی بازیکنان تأثیر
دارد ( .)2019پاتنیاک و همکاران ( )2019در تحقیقی با عنوان «بررسی مدلهای پیشبینی ارزشگذاری
بازیکنان فوتبال از طریق آمارهای کمی و ویژگیهای اقتصادی برای بازار نقل و انتقاالت جهانی» 3 ،ویژگی
زیر را برای تعیین ارزش بازیکنان در نظر گرفتند :ویژگیهای بازیکن (سن ،پای غالب ،لیگی که در آن
شاغل است و پست بازی) ،عملکرد بازیکن (میزان دقایق بازیکرده ،گل ،پاس گل ،پاس صحیح ،دریبلینگ،
دوئلهای هوایی ،نبرد موفق ،بازپسگیری توپ ،قطع توپ ،تعداد خطا ،کارت زرد و کارت قرمز) و میزان
1. Carlos Poza
2. Prabhnoor & Lamba
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محبوبیت بازیکن (میزان بازدید در ویکیپدیا ،شاخص سرچ در گوگل ،ویدئوها در یوتیوب) ( .)10مولر1و
همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان «فراتر از قضاوتهای مردم :تخمین ارزش بازار مبتنی بر دادهها در
فوتبال» ،برای تعیین پیشبینیکنندههای ارزش بازیکنان از ادبیات و تحقیقات گذشته استفاده کردند که
این پیشبینیکنندهها را به  3گروه ،ویژگیهای بازیکنان (سن ،قد ،پست بازی ،پای غالب و ملیت) ،عملکرد
بازیکنان (زمان بازی ،تعداد گل ،تعداد پاسگل ،تعداد پاس ،درصد موفقیت دریبلینگ ،درصد موفقیت
تقابل رودررو ،بازپسگیری توپ ،قطع توپ ،تعداد خطاها و تعداد کارت زرد و قرمز) و در نهایت محبوبیت
بازیکنان (اخبار مرتبط با بازیکن ،طرفداران در صفحات اجتماعی) تقسیم کردند .در این تحقیق برای
3

جمعآوری اطالعات مربوط به ارزش بازیکنان و عملکرد آنها از سایتهای ترانسفر مارکت2و هواسکورد

( )26استفاده شد ( .)9لیدن4و همکاران ( )2016در تحقیقی با عنوان «کدام ویژگیهای ورزشکار ،ارزش
بازار بازیکنان حرفهای فوتبال را تعیین میکند :ارزیابی مردمی» ،برای بهدست آوردن ویژگیهای مؤثر بر
ارزش بازار بازیکنان از سایت ترانسفر مارکت استفاده کردند که این ویژگیها شامل دقایق بازی ،روزهای
آسیبدیدگی ،تعداد گل ،پاسگل ،تعداد کارت زرد ،جامها ،پای قالب و سن میشوند

(.)20

ماجوسکی )2016(5در تحقیقی با عنوان «شناسایی عوامل تعیینکنندة ارزش بازار مهمترین بازیکنان
فوتبال ،متغیرهای مؤثر بر قیمت بازیکنان را در  4بخش سرمایة انسانی (سن ،تعداد بازی انجامگرفته،
تعداد حضور در ترکیب ثابت ،تعداد حضور بهعنوان جانشین و تعداد دفعات تعویض شدن) ،بهرهوری (گل،
پاس گل ،تعداد کارت قرمز ،تعداد کارت زرد و تعداد دو کارت زرد در بازی) ،ویژگیهای تیمی (کل زمان
حضور در بازی ،ارزش تیم ،جایگاه تیم در لیگ و موقعیت تیم ملی) و متغیرهای کنترل تقسیم کردند .در
این تحقیق برای بهدست آوردن متغیرها از سایت ترانسفر مارکت استفاده شد ( .)21هی 6و همکاران
( )2015در تحقیقی با عنوان «عملکرد بازیکنان فوتبال و ارزش بازار آنها» ،برای تعیین متغیرهای
عملکردی از سایتهای ترانسفرمارکت ،هواسکورد و روزنامة گاردین 7استفاده کردند .در این تحقیق بهدلیل
تفاوت در پستها ،فقط پست مهاجم را ارزیابی کردند که متغیرهای عملکردی مهاجم شامل تعداد خطا،

1. Müller
2. Transfermarkt
3. Whoscored
4. Leiden
5. Majewski
6. He
7. Guardian
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شوت و تعداد گل از درون محوطة جریمه ،شوت در چهارچوب ،تعداد گل خارج از محوطة جریمه ،موفقیت
در دریبلینگ و تعداد پاس گل میشوند ( .)7رویج و اوپم )2015( 1در پژوهشی با عنوان «تعیینکنندههای
نقل و انتقاالت فوتبال» ،برای تعیین ویژگیهای عملکردی از منابع کتابخانهای و پیشینة تحقیق و همچنین
سایت ترانسفرمارکت استفاده کردند که متغیرهای سن ،قد ،پای قالب ،متوسط تعداد گلزده ،متوسط
دقایق بازی ،متوسط کارتهای زرد و قرمز ،درصد حضور بهعنوان جانشین ،درصد پنالتی گلشده و تعداد
3

بازیها را تعیین کردند .اطالعات مرتبط با قیمت بازیکنان از سایت ترانسفرلیگ 2و اسکای اسپورت

جمعآوری شد ( .)4تونارو4و همکاران ( )2005در پژوهشی خود با عنوان «چهارچوب قیمتگذاری جهت
ارزشگذاری بازیکنان فوتبال» به این نتیجه رسیدند که ارزش هر بازیکن از باشگاهی به باشگاه دیگر،
بسته به تعداد معیارهای عملکردی همچون عضویت در باشگاه خارجی ،آثار مصدومیت و سطح باشگاه
قبلی آن بازیکن ،متفاوت است (.)22
همانطورکه بیان شد ،بیشتر تحقیقات صورتگرفته برای تعیین متغیرهای عملکردی بازیکنان از
سایت های موجود مثل هواسکورد و ترانسفر مارکت و همچنین از متغیرهای یکسان برای تمامی پستها
استفاده کردهاند ،درحالیکه فوتبال ورزشی تیمی است و مسئولیتها در هر پست با پست دیگر متفاوت
است و نیاز است که متغیرهای عملکردی هر پست بهصورت مجزا شناسایی و وزندهی شوند که بهجز
تحقیق پوزا ( ،)2020هیچکدام از تحقیقات صورتگرفته ،اهمیت متغیرهای عملکردی را نسبت به یکدیگر
برسی نکردهاند .همچنین بیشتر باشگاههای لیگ حرفهای ایران در پایان سال مالی خود ،دارای تراز مالی
مثبت نیستند و نداشتن تراز مالی مثبت در باشگاههای حرفهای ،بهدلیل بیشتر بودن میزان هزینهها از
درآمدهای باشگاههاست .ازاینرو با توجه به اینکه بیشتر باشگاههای فوتبال کشور بهنوعی توسط سازمانها
و ارگانهای دولتی تأمین مالی میشوند و توانایی درآمدزایی از طریق راههای اصلی (درآمد روز مسابقه،
حق پخش تلویزیونی و فعالیتهای تجاری ) را ندارند ( 65درصد باشگاههای فوتبال حرفهای لیگ برتر
ایران مبتنی بر کمکهای مستقیم دولت و سازمانهای صنعتیاند) ( .)23در این شرایط باشگاههای فوتبال
ایران میتوانند از طریق خرید بازیکنان براساس عملکردشان ،صرفهجویی مناسبی در این بخش از
هزینههای باشگاه انجام دهند ،زیرا هرساله باشگاههای فوتبال در ایران مبالغ هنگفتی را برای جذب
1. Ruijg & Ophem
2. Transferleague
3. Skysport
4. Tunaru
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بازیکنان مورد نیاز خود هزینه میکنند که این مبالغ نسبت به سایر اقالم مالی آنها رقم بااهمیتی بهحساب
میآید ،ازاینرو ارزشگذاری بازیکنان برای باشگاهها ،مسئلهای حیاتی بهشمار میرود ( .)15از سوی دیگر،
بنابر گزارش کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی ،قیمت بازیکنان و نحوة نقل و انتقاالت آنها
براساس روابط ناسالم ،نامشروع و توسط افراد خاص در جهت تأمین منافع مالی آنها از بودجة دولتی
باشگاهها انجام میگیرد .طبق این گزارش به دلیل وجود رانت و روابط ناسالم و فساد در تعیین قیمت
بازیکنان پول زیادی را نصیب آنها میکنند .در فصل  95-1394در لیگ برتر ،حدود  149بازیکن از
تیمهای مختلف منفک شده و  161بازیکن قرارداد جدید منعقد کردهاند که این تعداد نقل و انتقال در
فوتبال دنیا کمسابقه است .نتیجة این امر جابهجایی میلیاردها تومان وجه نقد ،افزایش بیرویة نرخ بازیکن،
تحصیل درآمد نامشروع توسط کارچاقکنها و بعضی اشخاص فاسد فعال در سمتهای مختلف ورزش
فوتبال است .فهرست قرارداد بازیکنان باشگاههای فوتبال نشاندهندة رد و بدل شدن مبلغ بسیار زیاد در
پنجرة نقل و انتقاالت بدون استفاده از روشی علمی برای قیمتگذاری بازیکنان است ( .)24با توجه به
مطالب گفتهشده شناسایی و وزندهی متغیرهای عملکردی بازیکنان به تفکیک هر پست از طریق مصاحبه
با متخصصان بهعنوان مهمترین مؤلفة تعیین قیمت بازیکنان ( )18میتواند گام مهمی در بهدست آوردن
روشی مناسب برای قیمتگذاری بازیکنان در فوتبال ایران باشد.
روششناسی تحقیق
در این تحقیق از یک رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) برای شناسایی و وزندهی مهمترین متغیرهای
عملکردی مؤثر بر قیمتگذاری استفاده شد .بخش کیفی شامل روش تحلیل مضمون بود و در بخش کمی
از تحلیل فرایند سلسلهمراتبی برای محاسبة وزن متغیرها استفاده شد .این تحقیق در چند گام انجام
گرفت .در گام اول ،ادبیات و پیشینة تحقیق بررسی شد ،سپس از طریق مصاحبه با متخصصان (  11نفر
در مجموع) متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان ایران شناسایی شد که حاصل آن  15متغیر از
جمله گلزنی ،پاس گل ،ایجاد موقعیت گلزنی ،بازپسگیری توپ ،قطع توپ و ...بود .در گام دوم پرسشنامة
مقایسة زوجی این متغیرها طراحی شد که در آن همة متغیرها دو به دو با هم مقایسه شدند .در گام سوم
از مشارکتکنندگان مرحلة اول خواسته شد که این پرسشنامه را تکمیل کنند .در نهایت از روش تحلیل
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سلسله مراتبی برای تعیین وزن متغیرها استفاده شد .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای بخش کیفی از
نرمافزار انویوو 1و برای تحلیل دادههای کمی از نرمافزار اکسپرت چویز 2استفاده شد.
فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ()AHP

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی از جامعترین سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیریهای چندمعیاره
است که توسط توماس ال ساعتی در سال  1980مطرح شد ( .)25هدف استفاده از فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،شناسایی گزینههای مرجح و همچنین تعیین رتبة گزینهها با در نظر گرفتن همزمان تمامی
معیارهای تصمیمگیری است .از نظر آقای ساعتی برای محاسبة ضریب اهمیت (وزن) معیارها و زیرمعیارها،
چند روش وجود دارد :روش حداقل مربعات ،روش حداقل مربعات لگاریتمی ،روش بردار ویژه و روشهای
تفریقی .روش بردار ویژه روشی متداول در رسیدن به وزن پارامترها از یک ماتریس مقایسة زوجی است.
در این روش ،معیارها و زیرمعیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه میشوند و درجة اهمیت هر معیار ،نسبت
به دیگری مشخص میشود .برای این کار ،میتوان از یک روش استاندارد ارائهشده توسط ساعتی استفاده
کرد .روش کار به این ترتیب است که برای هر مقایسة دودویی ،یک عدد از  1تا  9نسبت داده میشود.
در جدول  1معنی هر عدد مشخص شده است .پس از تعیین ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها ،ضریب
اهمیت گزینهها را باید تعیین کرد .در این مرحله ،ارجحیت هریک از گزینهها در ارتباط با هریک از
زیرمعیارها و اگر معیاری ،زیرمعیار نداشته باشد ،مستقیماً با خود آن معیار ،مورد قضاوت و داوری قرار
میگیرد.
جدول  .1طیف  9تايی عبارات کالمی روش AHP
ترجیحی

وضعیت مقايسه iنسبت به
j

ارزش

توضیح

1

اهمیت برابر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارد.

3

نسبتاً مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

گزینه یا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص  iدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  jاست.

9

کامالً مهم

گزینه یا شاخص مطلق ًا  iاز  jمهمتر و قابل مقایسه با  jنیست.

2و4و6و8

ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان میدهد

1. NVIVO
2. Expert Choices
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جدول  .2معرفی عوامل پژوهش
نام معیار

کد

گلزنی

C1

پاس گل
ایجاد موقعیت گل

C2
C3

یک در مقابل یک تهاجمی
شوتزنی
نبرد هوایی هجومی
پاس صحیح
پاس کلیدی

C4
C5
C6
C7
C8

کورس موفق
یک در مقابل یک تدافعی

C9
C10

بازپسگیری توپ
قطع توپ
تکلزنی

C11
C12
C13

دفع توپ
نبرد هوایی دفاعی

C14
C15

در این تحقیق بهمنظور دستیابی به اولویتبندی عوامل پژوهش ،ماتریس تصمیمگیری در  AHPتشکیل
شد .عوامل پژوهش در جدول  2معرفی شدهاند.
یافتههای تحقیق
تعیین ضريب اهمیت معیارها

برای تعیین وزن عوامل ،ابتدا مقایسات زوجی معیارها و سپس مقایسة زوجی زیرمعیارها تشکیل میشود.
برای مثال در جدول  3مقایسة زوجی معیارهای اصلی آورده شده است .اعداد نمایش دادهشده ،براساس
اهمیت معیار ردیف افقی نسبت به معیار ردیف عمودیاند که توسط  11پاسخدهنده با توجه به مقادیر
جدول  1و براساس معیار ساعتی تعیین و سپس با روش میانگین هندسی ادغام شده است.
برای استخراج وزن از ماتریس مقایسة زوجی جدول  ،3ابتدا مدل در نرمافزار  Expert Choiceرسم و
سپس مقایسات زوجی وارد نرم افزار شد که نتیجة نهایی وزن معیارهای اصلی ،در شکل  2آورده شده
است .نتایج نشان میدهد معیار گلزنی با وزن  0/231رتبة اول ،معیار پاس گل با وزن  0/160رتبة دوم
و معیار ایجاد موقعیت گل با وزن  0/146رتبة سوم را کسب کرده است.
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جدول .3مقايسة زوجی معیارها

شکل  .1وزن نسبی معیارها
جدول  .4وزن و رتبة معیارهای اصلی
نام معیار

کد

وزن

رتبه

گلزنی
پاس گل

C1
C2

0/231
0/160

1
2

ایجاد موقعیت گل

C3

0/146

3

شوتزنی

C5

0/091

4

پاس کلیدی

C8

0/079

5
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یک در مقابل یک تهاجمی

C4

0/074

6

نبرد هوایی هجومی

C6

0/05

7

پاس صحیح

C7

0/039

8

کورس موفق

C9

0/036

9

بازپسگیری توپ

C11

0/027

10

قطع توپ

C12

0/021

11

یک در مقابل یک تدافعی

C10

0/017

12

تکلزنی

C13

0/010

13

نبرد هوایی دفاعی

C15

0/010

14

دفع توپ

C14

0/009

15

شکل  .2نتیجة نهايی مقايسة زوجی متغیرهای عملکردی قیمتگذاری

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر شناسایی و وزندهی متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمتگذاری مهاجمان فوتبال
ایران بود .برای این هدف ابتدا از طریق مصاحبه با متخصصان فوتبال 15 ،متغیر ( بازپسگیری توپ ،قطع
توپ ،یک در مقابل یک تدافعی ،نبرد هوایی تدافعی ،دفع توپ ،تکل (سر خوردن) ،گلزنی ،پاسگل ،ایجاد
موقعیت گلزنی ،پاس کلیدی ،شوتزنی ،یک در مقابل یک تهاجمی ،نبرد هوایی تهاجمی ،پاس صحیح و
کورس موفق (تصاحب توپ پشت مدافعان) مؤثر بر قیمت بازیکنان شناسایی شدند .سپس با استفاده از
روش تحلیل سلسلهمراتبی وزن هریک از متغیرها شناسایی و اولویت آنها نسبت به یکدیگر تعیین شد .بر
این اساس بهترتیب متغیرهای گلزنی ،پاس گل ،ایجاد موقعیت گل ،شوتزنی ،پاس کلیدی ،یک در مقابل
یک تهاجمی ،نبرد هوایی هجومی ،پاس صحیح ،کورس موفق ،بازپسگیری توپ ،قطع توپ ،یک در مقابل
یک تدافعی ،تکل زنی ،نبرد هوایی دفاعی و دفع توپ بیشترین وزن را بهدست آوردند .نکتة مهم این است
که متغیرهای عملکردی در مصاحبه به دو بخش متغیرهای تهاجمی و تدافعی تقسیم شدند که بر این
اساس متغیر گلزنی در بخش تهاجمی و بهصورت کلی و متغیر بازپسگیری توپ در بخش تدافعی باالترین
وزن و اولویت را کسب کردند.

1348

مديريت ورزشی ،دورة  ،13شمارة  ،4زمستان 1400

با توجه به یافتههای پژوهش ،گلزنی با وزن  0/231مهمترین متغیر عملکردی مؤثر بر قیمتگذاری
مهاجمان است .فوتبال ورزشی گلمحور است و مهاجمان با توجه به شرح وظایف و جایگاهشان در زمین،
نقش اول را در گلزنی بر عهده دارند .نتایج این بخش نشان میدهد که در بررسی قیمت بازیکنان ،تعداد
گل زدهشده توسط مهاجمان میتواند تأثیر زیادی داشته باشد .نتایج این تحقیق با نتایج پوزا (،)2020
عبدی و همکاران ( ،)1395پرامبنور و لمبا ( ،)2019مولر ( )2017و هی و همکاران ( )2015همسوست.
پوزا ( )2020در تحقیق خود بیان کرد که در بین  3متغیر ورزشی ،شخصی و حرفهای ،متغیر ورزشی با
وزن  0/420بیشتین تأثیر را در قیمتگذاری مهاجمان دارد .همچنین در بین همة زیرمتغیرها ،گلزنی با
وزن  0/400بیشترین سهم را در تعیین قیمت مهاجمان دارد .همچنین از دیدگاه هی و همکاران ()2015
اهمیت گلزنی در ارزش بازار مهاجمان ،به حدی بااهمیت بوده است که آن را به دو بخش تعداد گلزده
از داخل و خارج از محوطة جریمه تقسیم کردند .با توجه به نتایج این بخش ،پیشنهاد میشود در مدلهای
قیمتگذاری مهاجمان میزان گلزنی بیشترین تأثیر را داشته باشد .پس از گلزنی متغیر پاسگل با وزن
 0/160رتبة دوم را در متغیرهای عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان فوتبال کسب کرد .اهمیت پاس گل
شاید به این دلیل است که در فوتبال امروز ،از مهاجمان خواسته میشود در بازیسازی بیشتر شرکت
کنند و بازیکنان دیگر بهویژه وینگرها و هافبکهای تهاجمی را در شرایط گلزنی قرار دهند .نتایج این
بخش با نتایج پوزا ( ،)2020پاتنیاک و همکاران ( ،)2019لیدن و همکاران ( )2016و هی و همکاران
( )2015همسوست .پاتنیاک و همکاران ( )2019در تحقیق خود برای پیشبینی ارزشگذاری بازیکنان
فوتبال از طریق آمارهای کمی و ویژگیهای اقتصادی برای بازار نقل و انتقاالت جهانی ،از پاسگل بهعنوان
یکی از مهمترین متغیرهای عملکردی تعیین ارزش بازار بازیکنان نام برده است .همچنین پوزا ()2020
در تحقیق خود ،پاسگل را با وزن  0/123بعد از گلزنی بهعنوان مهمترین متغیر در متغیرهای ورزشی
نام برد .درحالیکه عبدی و همکاران ( ) 1395در تحقیق خود برای شناسایی عوامل مؤثر بر ارش مالی
بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران به پاسگل هیچ اشارها ی نکردند .دلیل این امر ممکن است این باشد که
عبدی و همکاران ( )1395عوامل را بهطور مشترک برای چهار پست دروازهبانی ،دفاع ،هافبک و مهاجمان
شناسایی کردند .رتبة سوم را متغیر ایجاد موقعیت گلزنی با وزن  0/146به خود اختصاص داد .اهمیت
ایجاد موقعیت گلزنی در این است که هرچقدر تیم بتواند موقعیت بیشتری ایجاد کند ،احتمال گلزنی و
در نهایت برتری در نتایج مسابقه بیشتر میشود .از سوی دیگر ،درصورتیکه مهاجمی بتواند موقعیت گل
را برای دیگر بازیکنان ایجاد کند ،اگر بازیکن صاحب توپ توانایی باالیی داشته باشد ،میتواند درصد
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بیشتری از این موقعیتها را به گل تبدیل کند .در نهایت همانطورکه در بحث پاسگل بیان شد ،با توجه
به تاکتیکهای فوتبال امروز در برخی موارد نقش مهاجم هدف به بازیساز تغییر میکند و در این شرایط
مهاجم هدف باید قابلیت و توانایی الزم برای ایجاد و خلق موقعیت را داشته باشد .بنابراین در مدلهای
قیمتگذاری مهاجمان پس از گلزنی و پاس گل باید به تعداد دفعاتی که مهاجم در طول فصل میتواند
برای سایر بازیکنان موقعیت گلزنی ایجاد کند ،توجه شود .متغیر بعدی که در این تحقیق با وزن 0/091
رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است ،شوتزنی است .شوتزنی در واقع ضرباتی است که مهاجم ،با
هدف گلزنی به سمت دروازه میزند .با توجه به اینکه بیشتر گلهایی که در فوتبال به ثمر میرسد با
ضربات پا بهدست میآیند ،تیمها بهدنبال آناند در هر بازی شوتهای بیشتری به سمت دروازه روانه کنند.
از سوی دیگر ،بهدلیل اینکه بیشتر بار گلزنی روی دوش مهاجمان است ،هرچه در مهارت شوتزنی توانایی
بیشتری داشته باشند ،به همان اندازه ،احتمال گلزنی را نیز باال میبرند .نتایج این تحقیق با نتایج پوزا
( ،)2020پرامبنور و لمبا ( )2019و هی و همکاران ( )2015همسوست .پوزا در تحقیق خود متغیر
شوتزنی را با وزن  0/091جزء متغیرهای ورزشی مؤثر بر قیمت مهاجمان ارزیابی کرد .همچنین هی و
همکاران ( )2015در تحقیق خود در ارزیابی قیمت مهاجمان براساس عملکرد آنها ،متغیر شوتزنی را به
دو صورت شوت در چهارچوب و شوت خارج چهارچوب در نظر گرفتند که نشان از اهمیت این متغیر دارد.
پس از گلزنی ،متغیر پاس کلیدی با وزن  0/079در رتبة پنجم قرار گرفته است .پاس کلیدی یا پاسالین،
پاسی است که خطوط تیم حریف را از بازی خارج میکند و فضای خوبی را برای تیم بهوجود میآورد.
درصورتیکه مهاجم ،توانایی ارسال پاس کلیدی را داشته باشد ،میتواند عالوهبر اینکه پرس تیم حریف
بشکند ،فضای خوبی را برای دیگر بازیکنان ایجاد کند .با توجه به اینکه این نوع پاسها در عمق و بین
خطوط تیم حریف ارسال میشوند  ،به خالقیت و اعتماد به نفس باالیی نیاز دارد .نکتة مهم دیگر اینکه
هرچه مهاجمان توانایی ارسال پاس کلیدی را داشته باشند ،شانس تیم برای گلزنی افزایش مییابد.
وبسایت معتبر هواسکورد که از معتبرترین وبسایتهای ارزیابی آماری عملکرد بازیکنان فوتبال است،
از پاس کلیدی به عنوان یکی از متغیرهای مهم در عملکرد بازیکنان نام برده است ( .)26یک در مقابل یک
تهاجمی متغیری است که وزن  0/074را کسب کرده است .یک در مقابل یک ،متغیری است که عالوهبر
اینکه سبب فضاسازی و ایجاد موقعیت برای تیم میشود ،باعث جذابیت بیشتر بازی و جلب نظر طرفداران
داخل استادیوم و بینندگان تلویزیونی میشود .این توانایی زمانیکه تیم حریف بهصورت فشرده دفاع
میکند یا تاکتیکهای تیم برای گلزنی راهگشا نیستند ،میتواند مؤثر باشد .با توجه به تأثیر متغیر تک
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به تک تهاجمی هم در بازی و هم در جذابیت آن ،در مدلهای قیمتگذاری باید مورد توجه قرار گیرد.
نتایج این بخش با نتایج پوزا ( ،)2020پاتنیاک و همکاران ( ،)2019مولر و همکاران ( )2017و هی و
همکاران ( )2015همسوست .مولر و همکاران ( )2017در تحقیق خود از دریبلینگ بهعنوان یکی از
متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش مالی بازیکنان نام بردند .پوزا ( )2020در تحقیق خود بیان کرد که
دریبلینگ با وزن  0/035از متغیرهای ورزشی مؤثر بر قیمت مهاجمان فوتبال است .نبرد هوایی تهاجمی
متغیر بعدی است که وزن  0/051را کسب کرد .در فوتبال ضربات کرنر و ارسال از جناحین از تاکتیکهای
مهم در گلزنی هستند .همچنین بسیاری از تیمها برای رسیدن به گل از ارسال توپهای بلند برای
مهاجمان استفاده می کنند ،در این شرایط مهاجم با تأثیرگذاری بر روی توپ ارسالی ،بازیکنان دیگر را در
فضای مناسب ،صاحب توپ میکند .با توجه به مطالب گفتهشده و اهمیت توپهای هوایی ،اگر مهاجمی
در این متغیر توانایی باالیی داشته باشد ،میتواند این شانس را به تیم بدهد که از توپهای هوایی نیز
برای گلزنی استفاده کند .نتایج تحقیق پاتنیاک و همکاران ( )2019با نتایج این تحقیق همسوست.
پاتنیاک و همکاران ( )2019در تحقیق خود از دوِئلهای هوایی بهعنوان یکی از متغیرهای عملکردی مؤثر
بازیکنان جهت ارزشگذاری آنها نام بردند .همچنین وبسایت هواسکورد نبردهای هوایی را در ارزیابی
آماری بازیکنان بهعنوان یکی از متغیرهای مهم تهاجمی در نظر گرفته است ( .)26متغیر تهاجمی بعدی
که با وزن  0/039در رتبة هشتم قرار گرفته است ،متغیر پاس صحیح است .پاسهای ارسالی در فوتبال
از مهمترین فاکتورها هستند .در واقع یکی از مهمترین ابزارها برای انجام بازی فوتبال ،ارسال پاس است
و بهطور معمول تیم هایی که درصد پاس صحیح بیشتری دارند ،موفقیت بیشتری نیز کسب میکنند.
مهاجمان نیز مانند بازیکنان دیگر باید سعی کنند پاسهای صحیح بیشتری ارسال کنند .با توجه به اینکه
مهاجمان بهطور معمول در یک سوم دفاعی تیم حریف قرار دارند ،هرچه درصد پاس صحیح بیشتری داشته
باشند ،احتمال ارسال پاس کلیدی ،پاسگل و ایجاد شانس گلزنی از سوی آنها بیشتر میشود .تحقیقات
پوزا ( ،)2020پرامبنور و لمبا ( ،)2019پاتنیاک و همکاران ( )2019و مولر و همکاران ( )2017نیز از
متغیر پاس به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر قیمت بازیکنان نام بردهاند .پوزا ( )2020در تحقیق خود
بهمنظور وزندهی متغیرهای مؤثر بر ارزش مالی مهاجمان ،بیان کرد که متغیر پاس با وزن  0/053در
رتبة هفتم متغیرهای ورزشی قرار دارد .مولر و همکاران ( )2017نیز در تحقیق خود از پاس بهعنوان یکی
از متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش بازیکنان نام برد .بنابر یافتههای این بخش ،در طراحی مدلهای
قیمتگذاری مهاجمان ،باید متغیر درصد پاس صحیح در نظر گرفته شوده و عملکرد تمام مهاجمان لیگ
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برتر ایران در آن رصد شود .آخرین متغیر در بخش متغیرهای عملکردی تهاجمی متغیر کورس موفق است
که در این تحقیق وزن  0/036را به خود اختصاص داد و در بین مجموع متغیرهای عملکردی تهاجمی و
تدافعی رتبة نهم را کسب کرد .کورس موفق در واقع توانایی مهاجم در تصاحب توپ در فضای پشت
مدافعان و بین مدافعان و دروازه بان بعد از ارسال توپ است .این توانایی به تیم این امکان را میدهد که
بتواند بهراحتی از فضای پشت مدافعان استفاده کند و با کمترین پاس ممکن به گل برسد یا موقعیت گل
ایجاد کند .از سوی دیگر ،زمانیکه مهاجم چنین تواناییای را داشته باشد ،تیم حریف نمیتواند با آسودگی
خاطر و با همة نفرات در حمله شرکت کند .در نهایت هرچند در بین متغیرهای عملکردی تهاجمی
پایینترین وزن را کسب کرده است ،اما با توجه به اینکه این متغیر میتواند در برخی شرایط نجاتدهندة
تیم باشد ،باید در مدلهای قیمتگذاری مهاجمان لحاظ شود.
همان طورکه بیان شد ،متغیرهای عملکردی مهاجمان براساس مصاحبه با متخصصان به دو بخش
تهاجمی و تدافعی تقسیم شدند و پس از وزندهی و اولویتبندی آنها 9 ،متغیر تهاجمی وزن بیشتری از
 6متغیر تدافعی کسب کردند و رتبة باالتری نیز بهدست آوردند .شاید به این دلیل بوده است که از نگاه
متخصصان ،وظایف تهاجمی مهاجمان با توجه به پست آنها از وظایف تدافعی مهمترند .اما نکتة مهم این
است ،از آنجا که فوتبال ورزش گروهی است و همة بازیکنان در دفاع و حمله نقش دارند ،مهاجمان نیز
وظایف دفاعی مشخصی دارند و اگر مهاجمی بتواند عالوهبر وظایف تهاجمی خود ،در دفاع نیز عملکرد
موفقی داشته باشد ،بیشک از یک سو ارزش باالیی را برای خود ایجاد کرده است و از سوی دیگر ،احتمال
موفقیت و برتری تیم را نیز باالتر میبرد .بنابراین با وجود وزن پایینتر متغیرهای دفاعی نسبت به
متغیرهای تهاجمی ،در ارزیابی عملکرد مهاجمان جهت قیمتگذاری آنها ،متغیرهای دفاعی نقش مهمی
خواهند داشت و به مدلهای قیمتگذاری کمک میکنند تا دقت در قیمتگذاری مهاجمان را باال ببرند.
در متغیرهای دفاعی ،متغیر بازپسگیری توپ با وزن  0/027رتبة اول متغیرهای دفاعی و رتبة دهم
مجموع متغیرها را کسب کرده است .تصاحب توپ بالفاصله پس از از دست دادن توپ را بازپسگیری
توپ میگویند .این ویژگی عالوهبر اینکه شانس ادامة فشار و رسیدن به گل را افزایش میدهد ،از طراحی
حمله و ضدحمله توسط تیم حریف نیز جلوگیری میکند .بنابراین مهاجمی که در این متغیر عملکرد
مطلوبی داشته باشد ،امتیاز بیشتری نسبت به دیگر مهاجمان دارد .نتایج این بخش با نتایج پاتنیاک و
همکاران ( )2019و مولر و همکاران ( )2017همسوست .مولر و همکاران ( )2019در تحقیق خود از متغیر
بازپسگیری توپ بهعنو ان یکی از متغیرهای دفاعی مهم در تعیین ارزش بازیکنان نام بردند .قطع توپ
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متغیر دفاعی بعدی است که با وزن  0/021رتبة دوم را در بین متغیرهای دفاعی کسب کرد .قطع توپ یا
اینترسپشن در واقع عبارت است از قطع ارتباط بین بازیکنان حریف یا قطع پاس ارسالی .همانطورکه
بیان شد ،تیمها سعی میکنند از طریق ارسال پاسهای صحیح بین یکدیگر فضاسازی و در نهایت موقعیت
گل ایجاد کنند .در این شرایط قطع توپ عالوهبر اینکه به تیم حریف اجازه نمیدهد حملة خود را پایهریزی
کند ،شرایط را بری ضدحمله فراهم میکند .حال اگر مهاجمان بتوانند با توجه به موقعیتشان که معموالً
هنگام دفاع در مقابل مدافعان تیم حریف قرار میگیرند ،قطع توپ را انجام دهند ،با توجه به فضای موجود،
امکان ضدحمله و رسیدن به گل بیشتر میشود .نتایج تحقیق پوزا ( ،)2020پاتنیاک و همکاران ()2019
و مولر و همکاران ( )2017با نتایج این بخش همسوست .پوزا ( )2020در اولویتبندی و وزندهی
متغیرهای مؤثر بر ارزش مالی مهاجمان ،بیان کرد که متغیر قطع توپ با وزن  0/033در رتبة نهم
متغیرهای ورزشی قرار گرفت .بنابراین این متغیر نیز در دقت بیشتر قیمتگذاری مهاجمان فوتبال ایران،
نقش خواهد داشت .یک در مقابل یک تدافعی با وزن  0/017رتبة سوم متغیرهای تدافعی را کسب کرد.
در فوتبال امروز بسیاری از مدافعان در بازیسازی مشارکت کرده و با حمل توپ سعی میکنند فضای
مناسبی را برای تیم خود ایجاد کنند .از سوی دیگر ،در فوتبال با تغییر مالکیت توپ نقش مدافعان و
مهاجمان نیز عوض می شود .بنابراین اگر مهاجمی در این متغیر عملکرد مناسبی داشته باشد ،عالوهبر
اینکه اجازة بازیسازی به مدافعان تیم حریف نمی دهد ،با تصاحب توپ در منطقة نزدیک به دروازة تیم
حریف میتواند شانس گلزنی ایجاد کند .نتایج این بخش با نتایج پاتنیاک و همکاران ( )2019و مولر و
همکاران ( 20179همسوست .مولر و همکاران ( )2019در تحقیق خود از تقابلهای رودررو بهعنوان یکی
از متغیرهای عملکردی مؤثر بر ارزش مالی بازیکنان نام بردند .نتایج این بخش نشان میدهد که توانایی
در عملکرد رودررو تدافعی نیز در دقت و درستی قیمتگذاری مهاجمان تأثیرگذار است .تکلزنی و نبرد
هوایی تدافعی متغیرهای بعدی هستند که با وزن  0/010در رتبههای بعدی قرار دارند .تکلزنی از
متغیرهای عملکردی در بخش دفاعی است که اگر بهدرستی انجام گیرد ،معموالً اجازة فضاسازی و ایجاد
موقعیت را از حریف میگیرد .در واقع بازیکن زمانیکه عقبتر یا در کنار بازیکن صاحب توپ است ،برای
اینکه بتواند حمل توپ و حرکت به سمت فضای آن را تخریب کند ،با تکلزنی و بدون اینکه خطایی انجام
دهد ،مانع از حرکت بازیکن میشود .با توجه به اینکه خراب کردن توپ تیم حریف از روشهای جلوگیری
از حمله است ،اگر مهاجمی توانایی خراب کردن توپ بهوسیلة تکیزنی را داشته باشد ،در واقع مهاجم
کاملتری است و هرچه مهاجم کاملتر باشد ،ارزش بیشتری نیز دارد .نبرد هوایی تدافعی نیز متغیر دفاعی
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دیگری است که بر قیمت مهاجمان تأثیر میگذارد .بهدلیل اینکه در فوتبال امروز در توپهای ارسالی از
جناحین و ضربات کرنر تمام بازیکنان نقش دفاعی را بر عهده میگیرند ،بنابراین نیاز است که مهاجمان
نیز در نبردهای هوایی تسلط کافی را داشته باشند تا از این طریق بتوانند در بخش دفاعی به تیم کمک
کنند .پاتنیاک و همکاران ( )2019از دوئلهای هوایی موفق بهعنوان یکی از متغیرهای عملکردی مؤثر بر
ارزش بازیکنان نام بردند .آخرین متغیر عملکردی مؤثر بر قیمت مهاجمان لیگ برتر ،متغیر دفع توپ است.
دفع توپ در واقع هم بهصورت توانایی دور کردن توپ بهصورتی که موقعیت گل یا شرایط ایجاد موقعیت
گل را از بین ببرد و هم بهصورت قرارگیری در مقابل ضرباتی که به سمت دروازه زده میشوند ،بهصورتی
که مسیر توپ را عوض کنند ،صورت میگیرد .دفع توپ اگر بهدرستی صورت گیرد ،هم ممکن است از به
ثمر رسیدن گل جلوگیری کند و هم تیم را از زیر فشار خارج خواهد کرد .با توجه به اینکه در برخی موارد
ممکن است مهاجمان به عقب برگردند و مانند مدافعان به دفاع بپردازند ،توانایی در دفع توپ میتواند
قابلیتهای دفاعی مهاجم را نشان دهد.
در زمینة قیمتگذاری بازیکنان فوتبال ،تحقیقاتی انجام گرفته است .در بیشتر موارد ،بهجز یک مورد
(پوزا ،) 2020 ،برای تعیین متغیرهای مؤثر بر قیمت بازیکنان از سایتها و پیشینة تحقیق استفاده کردند.
در تحقیق پوزا ( )2020از طریق مصاحبه با متخصصان 3 ،نوع متغیر را شناسایی کردند .گروه اول
متغیرها ی ورزشی ،شامل تعداد گل ،پاس گل ،موفقیت در دریبلینگ ،تعداد پاس ،سرعت ،تعداد شوت،
تعداد خطا ،قطع توپ ،دید و تاکتیک بودند .گروه دوم ،متغیرهای مهارتهای شخصی شامل تحمل فشار،
قدرت رهبری ،تعامل ،ثبات ،نظم ،رقابتپذیری و سن بودند و متغیرهای حرفهای شامل محبوبیت،
فعالیتهای تجاری ،تیم فروشنده ،تیم خریدار و قرارداد میشدند .در این تحقیق بهنظر میرسد منظور از
متغیرهای ورزشی همان متغیرهای عملکردی هستند .نکتة مهم در یافتههای پوزا ( )2020این است که
اوالً متغیرهای عملکردی که استخراج کرده است ،بسیار محدودند و همة متغیرها را شامل نمیشود؛ ثانیاً
متغیرهای دید و تاکتیک ،متغیرهایی هستند که یا قابل اندازهگیری نیستند یا بهسختی اندازهگیری
میشوند و در نهایت تاکتیک پذیر بودن بازیکن به مربی بستگی دارد .از سوی دیگر ،مطالعات دیگر به
پیشینة تحقیق و سایتهای موجود برای تعیین متغیرها اکتفا کردهاند .در نهایت اهمیت متغیرهای
عملکردی با هم یکسان نیستند و همانطورکه از نتایج این تحقیق مشخص شد ،متغیر گلزنی بیش از دو
برابر هریک از متغیرها اهمیت دارد .همچنین وظایف تمام بازیکنان در فوتبال به دو بخش تدافعی و
تهاجمی تقسیم میشوند .بنابراین در پیشینة تحقیق ،مطالعهای که بهصورت ویژه متغیرهای عملکردی را
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 بنابراین. یافت نشد،در دو بخش تدافعی و تهاجمی شناسایی و سپس وزن آنها را نیز مشخص کرده باشد
در این تحقیق برای اولین بار ابتدا متغیرهای تدافعی و تهاجمی مؤثر بر قیمت مهاجمان شناسایی و سپس
.وزن و اولویت هریک نسبت به دیگر متغیرها تعیین شد
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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 (qualitativequantitative). 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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