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Introduction: The purpose of this study was to predict the market value of 
professional football players in the Iranian Premier League in the 2020-2021 season of 
Iranian football. 
Methods: The present research method was descriptive-survey. The statistical 
population of the present study included all Iranian and foreign players working in 
the Premier Football League of Iran, which was a total of 409 people. The 
appropriate sample size for the research was calculated to be 200 people based on the 
sampling formula from the limited population. Descriptive statistics were used for 
analysis and multiple regression method was used for inferential analysis. 
Results: The findings showed that there is a significant relationship between player 
valuation and age variables, goalkeeper position, midfielder position, striker position, 
individual awards, foot position and his appearances for a team.  
Conclusion: Therefore, it can be concluded that when evaluating, the mentioned 
factors should be considered to attract the desired players of the clubs in the transfer 
seasons. In general, it can be acknowledged that the estimated coefficients of this 
model have the necessary efficiency to determine the market value of professional 
football players in the Iranian Premier League. According to this study, it is 
suggested that the factors affecting the evaluation of Iranian Premier League players, 
including the nationality of foreign players, the popularity of Iranian football players 
and finally individual skills, by relevant evaluating models, the necessary research be 
conducted.  

 
 

Cite this article: Mahmoodzad Azari, S., Ehsani, M., Nazari, R., & Nurozi Seyad Hosaini, R. (2022). Predicting Market Value of 
Iranian Soccer Players Using Linear Modeling Techniques. Sport Management Journal, 14(3), 89-103. 

                   DOI:http//doi.org/10.22059/JSM.2021.310880.2582. 
 
 
                                
                            © The Author(s).                                Publisher: University of Tehran, Faculty of Sport Sciences and Health. 
                              

 

https://orcid.org/0000-0002-6959-9125
https://orcid.org/0000-0002-6014-0828
https://orcid.org/0000-0002-1853-9712
https://orcid.org/0000-0003-0575-6811
mailto:azarisaeid@gmail.com
mailto:ehsani@modares.ac.ir
mailto:%20r.nazari@khuisf.ac.ir
mailto:Rasool.norouzi@modares.ac.ir
doi:http//doi.org/10.22059/JSM.2021.310880.2582.
https://orcid.org/0000-0002-6959-9125�
https://orcid.org/0000-0002-6014-0828�
https://orcid.org/0000-0002-1853-9712�
https://orcid.org/0000-0003-0575-6811�


 
Extended Abstract 
 

Introduction  
The sports industry has the characteristics of increasing 
domestic demand, increasing employment and creating new 
points of economic and business growth. With the continuous 
expansion of the sports industry, the effect of the promotion 
of the sports industry on economic development has 
gradually emerged. Professional sports, meaning sports for 
earning, is a main part of the sports industry. Professional 
athletes receive high salaries. These rights are usually 
secured through ticket sales, television broadcasting rights 
and corporate support. The pillars of professional sports are 
professional athletes, professional coaches and clubs, and the 
financial resources of professional sports in Iran include 
ticket sales and tournament advertisements, public donations, 
player transfers, television broadcasting rights, membership 
fees, government grants, sponsors, financial and tax 
exemptions. Football is a sport that, with its expansion, 
humanity refers to it as one of the most popular sports in the 
world, which attracts the most viewers.  
 
Methods  
The aim of the current research was to predict the market 
value of professional football players in the Iranian Premier 
League in the 2020-2021 Iranian football season. The present 
research method was descriptive-survey. The statistical 
population of the present study included all Iranian and 
foreign players working in the Premier Football League of 
Iran, which was a total of 409 people. The appropriate sample 
size for the research was calculated to be 200 people based 
on the sampling formula from the limited population. 
Descriptive statistics were used for analysis and multiple 
regression method was used for inferential analysis. 

 
Results  
The findings indicated that there is a significant relationship 
between the valuation of players and the variables of age, 
goalkeeper position, midfielder position, forward position, 
individual awards, foot position and his appearances for a 
team. Therefore, it can be concluded that when valuing, the 
mentioned factors should be taken into consideration to 
attract the desired players of the clubs during the transfer 
seasons. In general, it can be acknowledged that the 
estimated coefficients of this model have the necessary 
efficiency to determine the market value of professional 
football players in the Iranian league. 
 
Conclusion  
In general, it can be acknowledged that in order to improve 
the sports industry and its commercialization, the desired 
criteria should be used as development policies. In fact, 
paying attention to cultural factors, organizational factors, 
social factors, legal factors and structural factors can cause 
commercialization of sports in a sustainable way. Therefore, 
it is recommended to the sports managers of the country to 
emphasize the results of this research. Finally, in order to 
complete the studies on business in sports, the following 

suggestions can be made: the football federation should 
familiarize club managers with training on income generation 
methods and how to spend money in the world's leading 
clubs; The hardware infrastructure and software design for 
the development of sports commercialization model should 
be created first by the government and responsible 
institutions in sports.  
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فوتبال  99-98فصل  رانیبرتر ا گیفوتبال ل ياحرفه کنانیارزش بازار باز ینیبشیپاز پژوهش حاضر  هدفمقدمه: 
  بود. رانیا

. نددنفر بو 409 مجموعدر و  رانیابرتر فوتبال  گیشاغل در لبازیکنان  کنندگان در پژوهششرکت روش پژوهش:
نفر  200درصد،  5 يمحدود و در سطح خطا ۀجامعاز  يریگنمونهفرمول  براساسپژوهش،  يمناسب برا ۀنمون حجم

 ده شد.نه استفاچندگا ونیروش رگرس از یاستنباط لیتحل منظوربهو  یفیاز آمار توص لیوتحلهیتجز يمحاسبه شد. برا
فبک، ، پست هابانوازهدرسن، پست  يهاریو متغ کنانیباز يگذارارزشدر  يدارمعنا رابطۀ نشان داد هاافتهی :هاافتهی

 يگذارشارزنگام هفت که گر جهینت توانیم نیبنابرا .وجود دارد يپا و تعداد باز تیوضع ،يفرد زیپست مهاجم، جوا
 اد.قرار د دنظرمدر فصول نقل و انتقال  هاباشگاه موردنظربراي جذب بازیکنان  عوامل ذکرشده راباید 

 ياحرفهن زش بازار بازیکنااردن کربراي مشخص  الزم را ییمدل کارا نیا يبرآورد بیضراکلی  طوربه :يریگجهینت
ر عوامل اثرگذار ب شودیم شنهادیپژوهش پ نیآمده در اعملبه یبا توجه به بررس فوتبال در لیگ ایران دارد.

و  رانیبال افوتان نکیباز تیحبوبم زانیم ،یخارج کنانیباز تیاز جمله مل رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیبازي گذارارزش
 يهابکهش يرگذاریوجه به تأثتبا همچنین . بررسی شودمربوط  يهامدل يگذاربا ارزش يفرد يهامهارتدر نهایت 

 شین با افزاآارتباط  آنان و يشده براجادیا تبیوبو مح کنانیارتباط ارزش باز جادیاویژه اینستاگرام در ی بهاجتماع
  گیرد.  ماانج یتحقیقات ،کنانیارزش باز

 
 

بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از پیش). 1401( رسول، نوروزي سیدحسینیو  ؛نظري، رسول ؛محمد، احسانی ؛سعید، محمودي زاد آذري: استناد
 . 103-89، 14)3(، یورزش تیریمد ۀینشر. ي مدلسازي خطیهاکیتکن
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 مقدمه
ژو و ( است وکارکسبي و رشد اقتصاد دینقاط جد جادیاشتغال و ا شی، افزایداخل يضاتقا شیافزا يهایژگیو يداراصنعت ورزش، 

زو و ، یانگ( شده است داریپد ياقتصاد توسعۀصنعت ورزش بر  يارتقااثر  جیتدربهصنعت ورزش،  م. با گسترش مداو)2019، 1یانگ
تبلیغاتی در  يهافرصتاز  يمندبهرهاین صنعت با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان  .)2020یانگ، 
. )2017رضایی، ( ه استشدصنعت، تجارت و ورزش  که این موضوع موجب ایجاد بستر الزم براي تعامل بینکرده را فراهم  هارسانه

 افتیدر ییباال حقوق يحرفها ورزشکاران .است ورزش صنعت از یاصل بخش ،آمددر کسب يبرابه معناي ورزش  ياحرفهورزش 
. )2017 رضایی صوفی و شعبانی،( شودیم نیتأم شرکتها تیحما و یونیزیتلو پخش حق ،تیبل فروش قیطر از معموالً حقوق نیا. کنندیم

 یفروشتیبلدر ایران شامل  ياحرفههستند و منابع مالی ورزش  هاباشگاهو  ياحرفه، مربیان ياحرفه ورزشکاران ،ياحرفهارکان ورزش 
دولتی، حامیان مالی و  يهاکمک، حق پخش تلویزیونی، حق عضویت، کنانیبازانتقال  و مردمی، نقل يهاکمکو تبلیغات مسابقات، 

 .)2018 خبیري،و  عرب نرمی، سجادي ( مالیاتی است يهاتیمعاف

 نیترنندهیپربکه  کندیمجهان یاد  يهاورزش نیترمحبوب از یکی عنوانبهورزشی است که با گسترش آن بشریت از آن  فوتبال،
 واقع، در و هاستورزش نیترمحبوب از فوتبال نیز، ایران در .)2،2020پیالتب و هورست، بوندارکی( دهدیممخاطبان را به خود اختصاص 

 توجه ورزشی يهاسازمان مدیران و مسئوالن که است الزم دلیل، همین . بهابدییم بیشتري اهمیت روزروزبه و است جامعه از بخشی
 اروپا فوتبال صنعت یمالگردش  2016در سال  3ـتیدلوو ياقتصاد سازمان. )2009فر، گلچینصادقی و ( باشند داشته رشته این به زیادي

 فوتبـال امروزه نیبنابرا ؛است کرده ینیشبیپ وروی ونیلیب 25را  2017-2016و فصل  بیلیون یورو 22 بـر بـالغ 2015 -2014 فصل در را
در  يریچشمگ ياقتصاد ۀعالق جادیاموجب ت و اس يفوتبال تجارت رو به رشد .است شدن »صنعت«براي  الزم عوامـل همـۀ صـاحب

 يگهـایل يبرگزار ،کشورها از ياریبس در .)4،2020یاپانز، ثرایو و ورونتیس( شودیم نفعانذياز  يادیو تعداد ز کنندگانمصرفانواع  نیب
. )2016رضایی، ( است شده فوتبـال صنعت در یمطلوب ياقتصاد توسعۀ و رشد موجب فوتبال يارفهح يدارباشگاه صـنعت و ياحرفه

صنایع در  درآمدزاترین از و است بوده چشمگیر ایران در ژهیوبه و جوامع همۀ در شتهذگ دهۀ چند در تجاري ايپدیده عنوانبهرشد فوتبال 
 راستاي در فوتبال فدراسیون جهانی يهااستیس با همسو گرچها در ایران فوتبال ياحرفه لیگ ياندازراه. رودیم شماربه حاضرسدة 
 قوانین فرهنگ، تجهیزات، وسایل تدارك نیازمند امروز تجاري دنیاي در آن بقاي و توسعه ،است عضو کشورهاي در فوتبال يسازيتجار

 ورزشی هايباشگاه تمام مثل فوتبال يهاباشگاه در درآمد کسب. )2015پور و آرین، عیدي( است خود به مخصوص يهانامهنیآئ و
 خصوص این در نیز قوانینی و اندشده مشخص قبل از معموالً درآمد کسب هايراه این البته که است توسعه و بقا براي مهمی راهکار

 تجاري يهافرصت تمامی از استفاده کشوري در حال توسعه عنوانبهدر ایران د. رون پیش آن چارچوب در بتوانند هاباشگاه که دارد دوجو
 ياحرفه فوتبال اقتصادي و مالی تأمین وضعیت بهبود همچنین .است ناپذیرانکار یضرورت فوتبال همانند يبرداربهره قابل اقتصادي و

امروزه . )2015 ،پورطالبعابدي و ( شود منجر نیز ملی و قهرمانی بعد در فوتبال فنی وضعیت در عمده پیشرفت به ندتوایم برتر لیگ
باشگاه مطرح  نمونه در حال حاضر بیست براي .اندشدهمعتبر تبدیل  ياحرفهتجاري  يهاشرکتهان به فوتبال در سراسر ج يهاباشگاه

بر هالوعو از طریق دادوستد سهام خود  هستند هاباشگاهو هزاران نفر طرفدار فوتبال سهامدار این رند داانگلستان در بورس لندن حضور 
موفقیت ( به دو هدف اصلی خود هاباشگاهشده تا سبب . این شکل اداره کنندیماوانی خود نیز کمک مالی فر يهاباشگاهکسب سود به 

 در معناداري و مثبت تأثیر فرهنگ و ظرفیت توسعۀ، عمومی روابط، دولت مشارکت. )2016دلدار و غفوري، ( دست یابند )تجاري و ورزشی
 راهبردي عوامل ملی فرهنگ و ظرفیت توسعۀ، عمومی روابط، دولت مشارکت. است داشته فوتبال از ییهابخش در سازي ورزشیتجارت

 داًعم باید کنیا در فوتبال يهاسازمان مدیریت که کندیمپیشنهاد و  است بوده کنیا در فوتبال ورزشی يسازيتجار براي توجهی قابل
                                                 
1. XY & Yang 
2. Bondarki, Pilatti & Horsat 
3. Deloitte 
4. Yiapanas , Thrassou & Vrontis 



ران با پیش  کنان  فوتبال ای کبینی ارزش بازار بازی کنی ستفاده از ت سازي خطی                                                                                   ا  93هاي مدل

 

در  يسازيتجار از اطمینان براي را ملی فرهنگ و ظرفیت توسعۀ، عمومی روابط، دولت مشارکت جمله از مختلفی راهبردي عوامل
 دستاوردهاي لحاظ ازباید  را خیمونرنیبا باشگاه جهانی هاي بازاریابیراهبرد .)219، 1یجی و دیااور( کنند اتخاذ کنیا در فوتبال يهابخش

 و خلیدا هواداران نظر جلب در باشگاه این گذشتۀ يهاگام اینکه برعالوه. کرد تحلیل جهانی هواداران تعداد و مالی عملکرد ورزشی،
 رگذاریتأث برند ویژه ارزش افزایش در توانندیم ورزشی يهامیت و آنها بین تعامالت و هاباشگاه براي درآمدزایی ابزارهاي کنار در خارجی
 . )2019 ،2بائنا( باشند

است،  بازیکنان انتقاالت و نقل خصوص ، تصمیم درکنندیماتخاذ  هامیت مدیران که تصمیماتی نیترمهماز  مدیریتی، دیدگاه از
 جزو مؤثربه روش علمی و  بازار يهاارزش و انتقاالت و نقل يهانهیهز تعیین ژهیوبه بازیکن، يگذارارزش به موضوع مربوط رونیازا

 منظوربه شودیمبه مدیران فدراسیون فوتبال پیشنهاد . رودیم شماربه فوتبال در سراسر جهان يهاباشگاهاساسی مدیران  يهادغدغه
نظري و ( قرار دهند مدنظراز طریق فروش بازیکنان آکادمی را  ییدرآمدزااحصاشده از جمله  يهاشاخصهتعالی برند ملی فوتبال ایرانی 

 بازیکن یک براي که ییهامتیق و هانهیهز یعنی، دانست انتقال و نقل يهانهیهز تخمین توانیم را بازار يهاارزش .)2019زاده، عظیم
 مبالغ ساالنه اینکه به توجه دارند. با انتقاالت و نقل مذاکرات در مهمی نقش آنها . بنابراینشودیم پرداخت فوتبال بازار نقل و انتقاالت در

 باشگاه یک ياهیسرما و مالی منابع نیارزشمندتر از که بازیکنان انتقاالت و نقل براي جهان فوتبال صنعت در يزیانگشگفت بسیار
 بازار در بازیکنان از هریک ارزش ینیبشیپ توانایی زمینه این در مالحظهشایان  اصلی مسئلۀ رونیازا ،شودیم هزینه ،شوندیم محسوب

 میسر مختلف منابع از اطالعات و هاداده يآورجمع براساس که است يگذارارزش يهامدل و هاکیتکن از استفاده با انتقاالت و نقل
 و نقل بازار در بازیکنان ارزش کردن قضاوت خصوص در کنترل که است مارکت ترانسفر آلمانی سایتوب منابع این از یکی و بود خواهد

 در اطالعات نیتریجزئاصلی  و مهم زیکنانبا خصوص در ،تیساوب این در شدهدرج اطالعات براساس .دهدیم انجام را انتقاالت
 این لیوتحلهیتجز براساس آنان ارزش ارزیابی به و شودیم مندبهره نیز کارشناسان هاينظر از سویی از و شودیم ضبط آنان خصوص

 از عواملی سویی از ولی ،ندیآینم دست به هاتمیالگور طریق از مستقیم صورتبه آنان ارزش و هامتیق این .پردازدیم بازار در هاداده
 بازار در بازیکن یک قیمت و عددي ارزش تعیین و يریگمیتصم زمینۀ در که اندبوده مالحظه قابل زمینه این در موجود يهاجنبه تمامی

 .)2010، 3بی و هوویتز( اندکرده بحث انتقاالت و نقل

 رسدیم نظربه ،است رگذاریتأث و مهم بسیار اقتصادي جنبۀ از هاباشگاه براي فوتبال ياحرفه بازیکنان مادي ارزش اینکه به توجه با
 يگذارهیسرما و بیمه وضعیت فوتبال، صنعت کل در تواندیم عیواق دارایی یک عنوانبه بازار در آنان ارزش ینیبشیپ یشناسروش که

 گسترش به رو صنعت زمینۀ در کیفی و کمی وجه دو در هر حال فوتبال به هر. باشد رگذاریتأث ورزش این در افرادتمامی  براي جهانی
 دستمزد به مربوط مذاکرات و حثاتمبا همچنین و هدفمندشده انتقاالت و نقل تمامی این موضوع در و استخود درگیر  به مربوط

 رگذاریتأث و حیاتی بسیار عنصر عنوانبه قیمت رونیازا. )2011 ،4وندربرگ( است مالحظه قابل حیث هر از آنان قیمت ارزیابی و بازیکنان
 چرخۀ در پول و نقدینگی زیادي بسیار مقدار سالههمه .)2012 ،5هی( است ياژهیو توجه مورد فوتبال بازیکنان بازار ارزش ینیبشیپ در

 ارزیابی آوردن دستهب، مختلف علل به و است شده مبادله اروپایی يهاگیل ویژههب جهان مختلف يهاگیل در بازیکنان انتقال و نقل
 فصل طی در بازیکنان این عملکرد مثال براي. است ارزشمند و اهمیت حائز بسیار سال طول در بازیکنان انتقال براي اقتصادي مناسب

  .)2015ایزدیار و موسوي، ( دارد انتقاالت و نقل بازار در بازیکنان این رزشا با زیادي وابستگی

 تحقیقات به توجه با ، بایداست پذیرفته صورت چشمگیري يهاحرکت ورزش شدن جهانی ضرورت تبعبه نیز ایران در اینکه به نظر 
 الگو عنوانبه ،است رسیده اثبات به آنها موفقیت و شده انجام هاییآزمایش آنها در یالمللنیب جوامع در که را کشورهایی پذیرفتهامانج

                                                 
1. Origi & Deya 
2. Baena 
3. Bee & Havitz 
4. Van den Berg 
5. He 
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 ورزش ساختار در متعددي ورزشی يهاباشگاه اخیر يهادهه طی .نماند جا این از یشب جهان ورزش پیشرو ياز کشورها تا کار بردبه
 و هاارگان و هاسازمان این توسط اینکه یا شوندیم حمایت دولتی يهادستگاه توسط باشگاه این اعظم قسمت که انددهکر فعالیت ایران
 انتقال و نقل يهانهیهز شامل که هاباشگاه اینآوردة  به مربوط يهانهیهز تمامی و شوندیم مالی نیتأم خصوصی بخش توسط بعضاً

 مضمون با که فوتبال در جدیدي يهاتجارت. )2005، 1امیر و لیون( شودیم نیتأم هامحل همین از ،شودیم نیز فوتبال بازیکنان
 نیاز زیادي درآمد به ،کنندیم طوفمع فوتبال به را خود يهاتیفعال که ییهاباشگاه کرد، عنوان فوتبال در يگذارهیسرما و حسابیذي

 فوتبال يهامیت کلی و عمده يهانهیهز. کنند نیتأم را پرطرفدار ورزشی رشتۀ این ریناپذاجتناب و ضروري يهانهیهز بتوانند تا دارند
 ورزشی، فضاهاي ينگهدار و ایجاد، انسانی نیروي مدیریت دیگر، يهاباشگاه به بازیکنان انتقال، بازیکنان پاداش و حقوق شامل

 پخش حق، مالی حامیان شامل نیز کلی و عمده يدرآمدها و است خدمات و اداري يهانهیهز، بیمه، مالیات مسافرت، يهانهیهز
، 2فورکر( است تماشاگران توسط هايباز تماشاي براي ورودي تیبل فروش و ورزشی وسایل فروش، تبلیغات، بازیکنان فروش، تلویزیونی

2005(. 

 حق، مسابقات تیبل فروش از حاصل درآمد تولید، فعالیت اولین. درگیرند اصلی فعالیت سه در کلی طوربه فوتبال ياحرفه يهاباشگاه
 بازیکنان انتقاالت و نقل یا و فروش و خرید قراردادهاي میلیاردي تجارت عالیتف دومین. است مالی حامیان جذب و تلویزیونی پخش
 در آنان منافع از استفاده جهت در بااستعداد و خالق بازیکنان پرورش، سوم فعالیت باالخره و شودیم شامل را مختلف يهامیت در فوتبال
 استانداردهاي الزامات بررسی براي را موقعبه و مناسب ۀفوتبال روی نانبازیک قراردادهاي يهادوره ارزش توانمی روازاین .است آینده

 به باشگاهی از بازیکن هر ارزش .)2005، 3تونرو، کالرك و ونی( گرفت کاربه توانیم بازیکنان قرارداد مبلغ شناسایی براي یالمللنیب
 بازیکن آن قبلی باشگاه سطح و مصدومیت تأثیر، خارجی باشگاه در عضویت همچون عملکردي معیارهاي تعداد به بسته دیگر باشگاه

 کی که داد نشان آنان یجنتا و کردند استفاده بازیکنان ورزشی عملکرد اطالعات از بازیکنان اقتصادي ارزش سنجش براي .کندیم فرق
 نقش بازیکن يگذارارزش در دیگري عوامل و شودیم بازیکن انتقال قرارداد در افزایش درصد 5 موجب اجتماعی ارزش در افزایش درصد
 و مشهور يهامیت که گرددبرمی واقعیت این به اثر این همچنین .دارد همراهبه را بازیکن باالي ارزش و است ملیت و سن شامل که دارند
 که دهدیم نشان نتایج همچنین، پردازندیم رقابت به ،است محدود نیز تعداد آنها که برتر بازیکنان جذب تعداد براي شدتبه ترمهم

 نیترمهم از یکی دارند. بازیکنان يارسانه ارزش از بیشتر اقتصادي بازده تولید براي بیشتري توانایی مالی بخش در توانمند يهاباشگاه
 به نظر و آن کیفیت و خود عملکرد چگونگی به توجه با ،سال 35 تا 30 ترمسن بازیکنان، است بازیکنان سن عامل میان این در عناصر
 به توجه با .)2011باقري، خدامرادي و قربانی، ( ندارند انتقاالت و نقل بازده در باالیی ارزش ،رسندیم خود ياحرفه دوران پایان به اینکه

، آهنذوب، سپاهان مبارکۀ فوالد مانند، دارند فعالیت فوتبال رشتۀ در فقط که ییهاباشگاه ویژههب ایران ورزشی يهاباشگاه شدید وابستگی
 در هاباشگاه این در کمتري هزینۀ مدیریت ،صنعتی يهاسازمان یا دولتی يهابودجه به پرسپولیس و استقالل، خوزستان فوالد، سایپا

 نیتأم براي ورزشی يهاباشگاه اینکه به توجه با. )1999، 4ماروو( شودیم لحاظ و انتقاالت نقل بازار به مربوط يهابودجه تعادل راستاي
 قدرت و نیاز مورد بازیکنان خریدرو ازاین، نیازمندند توجهی قابل مالی منابع به انتقاالت و نقل بازار در خود نیاز مورد و ضروري يهانهیهز

کشور  ياحرفه لیگ مسابقات از فصل هر و انتقاالت نقل بازار در نقشی چه باشگاه خرید لیست در موردنظر بازیکنان کهاین ینیبشیپ
 و قیمت که است بدیهی ،است انتقاالت و نقل بازار در تقاضا به مؤثر اقتصادي يرهایمتغ بهترین از آنان از هریک قیمت و دارند ایران
 اساس همین بر. )2012 ی،ه( است ورزشی يهاباشگاه در بازاریابی مؤثر عوامل در عنصر نیتریاساس وعینبه آنان ةشدبینیپیش ارزش

، قیمت مردم، مانند مختلفی عوامل از که بازاریابی آمیختۀ عنصر به توجه در باألخص ورزشی يهاباشگاه بازاریابی به مربوط در مباحث
 ،شوندیم هزینه جبمو دیگر عنصر سه اما ،کندیم درآمد ایجاد که است عاملی تنها قیمت است، شده تشکیل محصوالت یا فراورده تبلیغ

                                                 
1. Amir & Livne 
2. Forker 
3. Tunaru, Clark & Viney 
4. Morrow 



ران با پیش  کنان  فوتبال ای کبینی ارزش بازار بازی کنی ستفاده از ت سازي خطی                                             ا  95                                      هاي مدل

 

 کندیم ایجاد رقبا در را واکنش نیترعیسر که است درآمیخته عاملی نیز و بازاریابی آمیختۀ در عامل نیرتریپذانعطاف قیمت همچنین
 . )2015ایزدیار و موسوي، (

 نیتأم چگونگی نحوة به نظر و همچنین انتقاالت و نقل بازار در بازیکنان ارزش و قیمت خصوص در شدهمطرح مسائل به توجه با
 از آنها قرارداد مبالغ و بازیکنان ارزش ینیبشیپ نوعیهب و یزنچانه و نظراختالف انتقاالت، و نقل بازار در هاباشگاه حضور براي مالی منابع

 ایران فوتبال در شدن ياحرفه يوسوسمت به ورزشکاران يریگجهت به توجه با اخیر يهاسال طی که است يزیبرانگبحث موضوعات
 طی بازیکنان دستمزد سطح تعیین منظوربه دولت اینکه به توجه با خصوصهب ،است یافته قبل يهاسال به نسبت بیشتري ظهور و بروز
 براي هنگفتی مبالغ سالههمه کهیدرحال .کندیم نظارت نیز بازیکنان قراردادهاي انعقاد نحوة به و يریگمیتصم ینوعبه اخیر يهاسال
و  کمبود بودجه زمینۀ در ياعمده يهاضعف ایران ياحرفه لیگ سازمان .شودیم هزینه هاباشگاه توسط فوتبال در بازیکنان خرید

 بنگاه یک نوعیبه که خود يهاباشگاه و زیان سود زمینۀ در زیادي دغدغۀ نیز دولتی مدیران سویی از .دارد مالی مشکالت همچنین
بخش  بعضاًو  یدولت يهاارگانو  هاسازمان سطتو ینوعبهکشور  یورزش يهاباشگاه شتریب نکهیبا توجه به ا .ندارند ،هستند اقتصادي

قابل تأمل است،  ياعده يبرا رانیدر ا کنانیباز دیخر يبرا یواقعریغ يهانهیهزدارند،  یاندک ییو درآمدزا شوندیم یمال نیتأم یصخصو
و  رانیفوتبال ا گیل نیب يریگچشماختالف  زیفوتبال ن کنانیو نقل و انتقاالت باز ياحرفه کنانیباز يقراردادها ۀطیحدر  نکهیضمن ا

دیپکن و ( نشده است فیتعر یروشنبه ياحرفهو قرارداد  ياحرفه کنیباز ران،یا ياحرفه گیود دارد. در حال حاضر در لکشورها وج ریسا
برتر فوتبال  گیگفت که ل توانیمشده اشارهاست. با توجه به موارد  کنانیباز و فروش دیمنابع خر این نیترمهماز  .)2010، 1راجاسخار

 يضرور رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانی. روند نقل و انتقاالت بازشودیمبرگزار  ياحرفه صورتبه رانیاست که در ا ییهارقابتاز  یکی
و  رنددا اجیاحت تیبه حما یورزش يهامیت نیهمچن .شودیممنجر  هاورزشگاهمسابقات و حضور تماشاگران در  تیبه جذاب رایز ،است

 مؤثر هامیت يریگجهینت وستاره در مسابقات  کنانیحضور باز نیقلمداد شود. بنابرا هامیت نیا تیاز عوامل موفق تواندیمتماشاگران  حضور
 لیگ بازیکنان انتقاالت و نقل بر رگذاریتأث عوامل شناخت رونیازا. شوندیم محسوب مناسبی مالی منبع هاباشگاهبراي  و از سویی است
 . رساندیم مدد بیشتر درآمد کسب جهت در را هامیت مسئوالن ایران، الفوتب برتر

 سویی از و میابوده ایران فوتبال ياحرفه لیگ بازیکنان قراردادهاي چشمگیر افزایش شاهد 1397 و1398 يهاسال طی کهیدرحال
 تبلیغات از باید آن اعظم قسمت که هاباشگاه درآمد ایجاد و منابع است برداشته چشمگیري نزولی سیر نیز باشگاه درآمدهاي کاهش

 با که داردیم آن بر را ما هاچالشاین  است، بوده روهروب بسیاري يهاچالش با شود تأمین تلویزیونی پخش حق همچنین و محیطی
بازار  ارزش تعیین و همچنین التو انتقا و نقل بازار در رگذاریتأث عوامل خصوص در الزم ینیبشیپ بتوانیم مؤثر علمی از تحقیقات استفاده

 در مثبتی تأثیر احتمالی نتایج از استفاده و باکنیم ریاضی تعیین  اعتبار با يهامدل از استفاده با را ایران ياحرفه گیدر ل فوتبال بازیکنان
 عدم دیگر منظر از. کنیم جادای انتقاالت و نقل بازار در آنان ارزش حداکثر ساختن واقعی و دستمزدها این دریافت بودن منطقی راه

 از بلکه باشد، سازبحران و مخرب بسیار تواندیم هامیت توسعۀ براي تنهانه و انتقاالت نقل در بازار بازیکنان يگذارارزش در ینیبشیپ
 توانیم شدهمطرح موارد به توجه با. است ضروري کامالً نیز دارد فعالیت و انتقاالت نقل در که ییهاواسطه و بازیکنان براي دیگر نگاهی
 سایر کنار در را خود و شده مبدلتبدیل  تجارت به ساده ورزش یک حالت از فراوان، تغییرات گذاشتن سر پشت با فوتبال امروزه که گفت

 ایران، در فوتبال ورزشی رشتۀ داشتن عمومیت و فوتبال اقتصاد مقولۀ شدن جهانی دلیلبه. است کرده مطرح موجود يهاحرفه و صنایع
 شده علمی محافل نیز و تلویزیون و رادیو يهاروزنامه از بسیاري داغ بحث فوتبال درآمدزایی و اقتصادي موضوعات که شودیم مالحظه

 فوتبال صنعت اقتصادي توسعۀ مقولۀ کشور، در ياحرفه فوتبال صنعت بودن نوپا دلیلبه اینکه اهمیت حائز موضوع میان این در. است
 به را ییشنهادهایپ توانیم ییهاپژوهش چنین اجراي با. است یافتهسازمان و منظم علمی يهاپژوهش انجام نیازمند شدتبه

 اقتصادي توسعۀ جهت در را اساسی يهاگام محورپژوهش يهايریگمیتصم با بتوانند آنها تا کرد ارائه غیردولتی و دولتی سیاستگذاران
 جرأتبه که است ایران فوتبال در داللی پدیدة فزایندة رشد فوتبال در مؤثر عوامل از یکی دیگر سوي از. بردارند کشور فوتبال صنعت

                                                 
1. Depken & Rajasekhar 
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 دانش حتی یا سابقه افراد، این بیشتر. است گرفته پیشی فوتبال اجزاي یحت و فوتبال فنی توسعۀ از آن رشد سرعت که گفت توانیم
 دارند که فامیلی یا دوستی رابطۀ ارتباطات، به توسل با و نیستند برخوردار مناسبی یگاهجا از اجتماعی و تحصیلی لحاظ به و ندارند فوتبالی

 انجام که گفت توانیم عوامل این به توجه . بااندگذاشته فوتبال بدنۀ بر را تأثیر بیشترین اخیر، سال چند طی و اندشده عرصه این وارد
 در مهم گامی تواندیم فوتبال برتر لیگ بازیکنان انتقاالت و نقل زمینۀ در ناسبم الگوي طراحی و رسدیم نظربه ضروري پژوهشی چنین

 گیرگریبان که است یبزرگ مشکالت از ،دهند انجام آن طبق را خود انتقاالت و نقل بتوانند که مدون یمشخط نبود. باشد راستا این
 زیادي درصد تواندیم فوتبال برتر لیگ بازیکنان انتقاالت و نقل در مدون الگویی طراحی نیبنابرا شده است، فوتبال برتر لیگ يهاباشگاه

براساس چه ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران  که است پرسش این به دادن پاسخ دنبال به پژوهشگر رونیازا کند. حل را آنها مشکالت از
 ؟ردیپذیمصورت  یعوامل
 

  پژوهش یشناسروش
منظور بهپژوهش کاربردي این . اس 99-98لیگ برتر فوتبال ایران در فصل  ياحرفهبازار بازیکنان ارزش  ینیبشیپ هدف پژوهش حاضر

 از و یمایشیپ - توصیفی روش حاظل از پذیرفت. انجام کمی و کیفی صورت دو به حاضر . پژوهشفوتبال ایران بود نفعانذياستفادة 
 لیگ ياحرفهبازیکنان  ارزش بازار ینیبشیپ به خطی مدلسازي يهاکینتک از استفاده باپژوهش  این . دراست کاربردي هدف لحاظ

 مدل یک قالب در یبررس ردمو يرهایمتغاست.  شده پرداخته، بود نفر 409 حدود انآن تعداد که 99-98 فصل در ایران برتر فوتبال
 لعوام روي بر آماري مدلسازي يهاکیکنت از استفاده با، پژوهش این متغیرها در يریگاندازه و بررسی چگونگی شرح و مفهومی

 هدف این به رسیدن براي و اندشده رکزمتم 99-98 فصل در ایران ياحرفه فوتبال انتقاالت و نقل بازار در يگذارارزش ةکنندبینیپیش
 عوامل( مستقل يرهایمتغ و )بازار ارزش( وابسته متغیر صورتهب اطالعات) : الفاست شده طی پژوهش روش در مرحلهدو 

در  و شدند بررسی شدهانتخاب مدل ینبهتر از استفاده با کنندهینیبشیپ عوامل) ب؛ است شده سازماندهی و يآورجمع )کنندهینیبشیپ
 خارجی و ایرانی زیکنانبا تمامی شامل آماري پژوهشجامعۀ . است آمده عملهب نهایی يریگجهینت و بحث هریک خصوص در نهایت
 .بررسی شدند 99-98 ورزشی فصل در اًصرف بازیکن تعداد این، بود نفر 409 با برابر حدوداً آنان مجموعۀ که بودند ایران فوتبال در شاغل
صورت زیر بهو  5/0 ايآلف خطاي سطح در و محدود جامعۀ از يریگنمونه فرمول براساس، پژوهش انجام براي مناسب نمونۀ حجم

 :است محاسبه شده

 
 جامعۀ پژوهش این در که بازیکنان از هریک نیاز مورد اطالعات تمامی اینکه توجه بود. با میدانی پژوهش يهاهداد يآورجمع روش

 طورهب اطالعات يآورجمعرو ازایندر دسترس بود،  ياحرفه لیگ مسابقات برگزاري کمیتۀ به مراجعه از طریق ،دادندیم تشکیل را آماري
 بررسی و مشاهده و ایران ياحرفه لیگ سازمان تیساوب به مراجعه کنان نزد آن سازمان و همچنینبازی موجود قراردادهاي از مستقیم
 دیگر ياکتابخانه انجام پذیرفت. از سویی براي حصول اطمینان از منابع 99-98 مسابقات فصل در حاضر يهامیت تمامی يهافهرست

 جمهوري فوتبال فدراسیون رسمی سایتوب بازیکنان، دارندة يهاباشگاه هايسایتوب مانند، داخلی معتبر هايسایتوب، مجالت مانند
 ترانسفر معتبر بسیار تیساوب از لیگ در شاغل خارجی بازیکنان از برخی اطالعات يآورجمع براي همچنین .شدایران استفاده  اسالمی
 شاخص به دستیابی براي زمینه همین در. شد مادهآ آماري عملیات انجاممنظور به و يآورجمع بازیکنان الزم اطالعات مارکت

 شد، ذکر باال در که موصوف منابع از متوالی فصل پنج براي بازیکنان از هریک براي اطالعات میانگین صورتهب سن کنندةبینیپیش
دست ههمچنین براي ب شدند. يبندهطبقدر سه دسته  که باشند مؤثر فوتبال بازیکنان بازار ارزش بر توانندیم متغیر پانزده. شد يآورجمع
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استاندارد سازمان پزشکی فدراسیون  يهافرم ةشدثبتفیزیولوژیکی مانند پاي برتر و قد بازیکنان از اطالعات  يهاشاخصبرخی از آوردن 
پژوهش بررسی و بط با مرت يهادهیپد ۀهم محقق منابع معتبر توسطاز  هادادهدست آوردن هفوتبال ایران (ایفمارك) استفاده شد. با ب

 در هاداده لیوتحلهیتجز براي انجام فرایندهاي نهایی پژوهش گردآوري شد.منظور بهمورد نیاز تحقیق  يهادادهنهایت در و  شدشناسایی 
 رافانح پراکندگی يهاشاخص و میانه، میانگین همچون مرکزي يهاشاخص از استفاده با هاداده لیوتحلهیتجز، توصیفی آمار بخش
محاسبه و پردازش  منظوربهچندگانه و  ونیاز روش رگرس هاداده یاستنباط لیتحل ي. در ادامه براپذیرفت انجام کشیدگی و چولگی، معیار

 استفاده شد. 8 ۀنسخ Eviews افزارنرماز  رهایمتغ
 

  پژوهش يهاافتهی
عناست که میرهاي پژوهش به این . پایایی متغشودبررسی پایایی متغیرهاي پژوهش باید  هاهیفرضو آزمون  لیوتحلهیتجزاز پیش 

وجود هب جبمور مدل، دن متغیرها مختلف ثابت بوده است. در نتیجه استفاده از ای يهاسالمیانگین و واریانس متغیرهاي پژوهش بین 
ی شود. وجود د پایایی متغیرها بررسبایهاي پژوهش، ها و آزمون فرضیهعبارت دیگر قبل از برآورد مدلبه. شودینمآمدن رگرسیون کاذب 

مذکور،  يهاعیتوزشده توسط ارائه یبحران يهاتهیکماز اعتبار الزم برخوردار نباشند و  يهاآزمونتا  شودیمناپایا در مدل سبب  يرهایمتغ
 .گرفت انجام )2002( چو و لین ین،لو آزمون يهاروش پایایی با استفاده ازآزمون  .هاي آماري نباشندانجام آزمون يبرامقادیر صحیحی 

 میمفاهاج استخر يبراشده استفادهت همراه با تعداد مقاال هامصاحبهدر  کنندهمشارکتمشخصات افراد  1براساس اطالعات جدول 
 ر آورده شده است.امعناد

 
 و تعداد منابع جهت کدگذاري ه. گستر1جدول 

 تعداد منبع
 نفر 7 ياحرفه يهاباشگاهمصاحبه با مدیران ارشد 

 نفر 13  ياحرفهفوتبال  تیریمدتجربۀ دانشگاه با استادان مصاحبه با 
 نفر 5 ياحرفهفوتبال  انیمربمصاحبه با کارشناسان و 

 مقاله 20 ادبیات و مبانی نظري، اسناد و مدارك
 

ر نخبگان، متخصصان و رآمده از نظبراساس پژوهش کیفی ب 2شده در تحلیل مدل خطی جدول استفادهذکر است که عوامل  شایان
 دست آمده است.هبر این زمینه شده از مقاالت داستخراج، فاکتورهاي سایت ترانسفر مارکت و مفاهیم ياحرفهفوتبال حوزة مربیان 

 
 متغیرها يبرا واحد ریشۀ آزمون. 2 جدول

 لوین، لین و چو متغیرها
 p.v آماره 

 001/0 -8/72 سن
 02/0 -85/1 تعداد گل

 001/0 -17/4 ملی يهايبازتعداد 
 001/0 -48/26 قد

 001/0 -19/16 نسبت گل
 001/0 -18/41 تعداد بازي
 001/0 -21/53 دقایق بازي

 001/0 -05/25 باندروازهپست 
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 بنابراین، ؛ندهستپایا  پژوهش يرهایمتغ درصد بوده و 5که سطح خطاي تمامی متغیرها کمتر از  دهدیم پایایی متغیرها نشان آزمون نتایج
 شود. نمیمنجر هاي پژوهش، به رگرسیون کاذب رد شده و استفاده از متغیرها در برآورد مدل امتغیره داشتن واحدۀ ریش بر مبنی صفرۀ فرضی

 
 یونیرگرسآزمون مدل . 3جدول 

 t Sigآمارة   متغیرها
 000/0 -79/5 -76/1 مبدأ از عرض

 001/0 27/3 07/0 سن
 001/0 -24/3 -12/0 باندروازهپست 

 - - - پست دفاع
 004/0 -02/3 -02/0 پست هافبک
 001/0 -46/3 -06/0 پست مهاجم

 606/0 33/1 22/1 تعداد گل
 610/0 32/1 98/0 ملی يهايبازتعداد 

 001/0 12/3 83/0 جوایز فردي
 0001/0 16/5 026/0 برتر يپاوضعیت 

 076/0 81/1 01/1 قد
 0845/0 01/1 03/1 سطح تیم
 347/0 093/0 99/0 نسبت گل
 561/0 98/1 67/0 جوایز تیمی
 0001/0 45/3 55/0 تعداد بازي
 471/0 29/1 034/0 دقایق بازي

R Square      48/0 Adjusted R                               46/0 

 F                            95/73 Sig                                            00/0 آمارة
 

معادلۀ و  ونیرگرسخط  بیشعبارت از  b)( ونیرگرس بیضر .دهدیمرگرسیونی را نشان عادلۀ م مبدأعرض از  آلفا ،3 در جدول
kkعبارت است از:   ونیرگرس xbxbxbby ++++= بر  ریمتغ کی ریتأثمقدار  ةدهندنشان b)( ونیرگرس بیضر. 22110...
y  در  رییتغواحد  کی يازااست (بهix ،y  و نشان است  76/1با  برابرضریب بتاي مدل رگرسیونی پژوهش  ).کندیم رییتغچه مقدار

 .کندیمتغییر پیدا اندازه که به ازاي تغییر در متغیرهاي مستقل، متغیر وابسته به همین  دهدیم
همزمان پست یک بازیکن را  طوربه، دفاع، هافبک و مهاجم) وجود داشت که باندروازهصنوعی (پست در این پژوهش، چهار متغیر م

یکی از این متغیرها به دلخواه از مدل حذف باید  رونیازا؛ شودخطی همرگرسیونی سبب  يهامدلدر  تواندیم؛ این همزمانی سنجندیم
 يهايباز، پست هافبک، پست فوروارد، جوایز فردي بازیکنان، تعداد بازي، تعداد باندروازهبین پست  که دهدیم نشان هاافتهی نیاشود. 

 001/0 -11/48 پست دفاع
 001/0 -96/32 پست هافبک
 002/0 -83/17 پست مهاجم
 001/0 -03/19 جوایز فردي

 001/0 -03/42 برتر يپاوضعیت 
 001/0 -46/52 سطح تیم

 001/0 -67/41 جوایز
 001/0 -94/38 قیمت
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وجود دارد. بین قد بازیکنان، بین سطح تیم، نسبت گل، بین  يدارمعناۀ بازیکنان رابط يگذارارزشملی بازیکنان، وضعیت پاي بازیکنان 
 وجود ندارد. يدارمعنا ۀبازیکنان رابط يگذارارزشجوایز تیمی، بین دقایق بازي و 

 

 
 بین سن و قراردادرابطۀ نمودار  .1شکل 

 

 نشان هاافتهی نیا. است بیضر نیا يدارمعنا بیانگر جینتا بوده، 001/0 که برابر با ریمتغ نیا p-Value و t آمارةنتایج ،  به توجه با
  وجود دارد. يدارمعنارابطۀ بازیکنان  يگذارارزشبین سن و  که دهدیم

 
 حضور و درصد قراردادها قیدقانمودار . 2شکل 

 

 نشان هاافتهی نیا. است بیضر نیا يدارمعنا یانگرب جینتا ،است 001/0 که برابر با ریمتغ نیا p-Value و t آمارةنتایج،  به توجه با
  وجود دارد. يدارمعنارابطۀ بازیکنان  يگذارارزشل و بدر فصل ق يباز قیدقابین  که دهدیم

 

  يریگجهینتبحث و 

 گیشاغل در ل کنانیسن باز نیانگیکه مشد  مشاهده قیتحق یفیتوص يهاافتهیدست آوردن هو ب يآمار اتیبا توجه به انجام عمل
 ي در لیگباز قیدقا نیانگیم ،دقیقه 16056 یمل يهايباز، تعداد 21/1تعداد گل آنها  نیانگیسال، م 98/25 رانیافوتبال  ياحرفه
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 در .استمتر سانتی 79/181قد  نیانگیم، درصد  66ثبت گل  نیانگی، مبازي 612/14 ي در لیگتعداد باز نیانگی، مدقیقه 163/1098
) 2015و همکاران ( يعبد قیبا تحق سهیکه در مقا افتیدر توانیم رونیازا ،است 98/25حدود  کنانیسن باز نیانگیم گرفتهانجام تحقیق

در این مطالعه  يمترکی سن نیانگیاز م یمورد بررس کنانیباز ،سال بوده است 27تبال در آن پژوهش فو کنانیسن باز نیانگیم که
 02/1 رانیا ياحرفه گیاغل در لش بازیکنانسن  نیانگیم 1398تا  1395 نیب يهاسالگرفت که در طول  جهینت توانیمدارند و ربرخو

باشد  هاسال نیدر حد فاصل ا رانیفوتبال ا ياحرفه گیل حاضر در يهامیت ییگرانگر جواانیب تواندیم افتهی نیا .است افتهیسال کاهش 
 نیبا توجه به ا که امکان دارد کرد و گفت یجوان تلق کنانیجذب باز يدر راستا هاباشگاهاز نقاط مثبت عملکرد  توانیمرا مسئله  نیا و

 رو باشد. شیپ یتآ يهاسالدر ان کنیمالک باز يهااشگاهبو  رانیا یمل يهامیت يبرا دوارکنندهیام ياندهیآ کردیرو

 ،است دهیبه ثبت رس 96/1 عدد با )2015( و همکاران يدر پژوهش عبد 95-94در فصل  که یتعداد گل نیانگیم ۀسیمقادر  ییسو از
 توانیم ،گل بوده است 21/1 ين در هر بازآپژوهش و تعداد  نیا جیحاصل از نتا 99-98در فصل  دهیتعداد گل به ثمر رس نیانگیبا م

 يشتریب قیبه تحق نهیزم نیر اد یعلمدالیل تفاوت  فیتوص يبرا .است افتهیکاهش  75/0 به میزان این متغیر نیانگیکه م دکرمشاهده 
 شیاگر نینو همچ یدفاع يهاوهیشبه  شیگرا و هامیت یدر روش کادر فن رییگرفت که تغ جهینت توانیمدر ظاهر  یول ،است ازین

 ۀجینتل و کسب قل تعداد گه شدن با حداکه برند واداردرا  انیمرب تواندیمو ترس از شکست  هايباز جیحفظ نتا يراب انیو مرب هاباشگاه
 دارد.  تیلووا یهجوم يباز شیو نما دهیگل به ثمر رس يبر تعداد باال یینها

 افتیدر توانیم ،اندشده يبنددسته یو شخص ی، فنيعملکرد ۀستد سهپژوهش که در  ۀگانپانزده يرهایکل متغ نیانگیم یبررس با
ف از و اهدا جیحصول به نتا يپژوهش برا نیاست که در ا کنانیباز یدر تمام رفتهیپذصورت يهاتیفعال ۀمشخصشده ادی يرهایمتغ که

 کرد،هده مشا میمستق طوربهدر طول مطالعه  توانیمراهبرد را  نیا رونیازا ،اندشدهخاب تمطبوعشان ان يهاباشگاهشده توسط نییتع شیپ
مورد  کنانیازار ببازارزش  نییمدل تع کی ۀئارامربوط به  يآمار اتیآمده و انجام عملعملهب يهایبررسبا استفاده از  انیدر پا کهيطوربه

بازي و  يهاستپ و یقبل میت، سطح یمل يهايبازسن، تعداد گل، تعداد  يرهایکه متغ نشان داد زیپژوهش ن جیو نتا دشمنجر پژوهش 
 بوده باشد. ثرمؤستفاده مورد ا کنانیارزش باز نییحاصل از مدل تع جیبر نتا تواندیممربوطه  کنانیباز يباز قیتعداد دقا تیدر نها

 توانیم نیبنابرا .بود سن ریفوتبال متغ کنانیمدل ارزش بازار باز نییدر تع رگذاریتأثعوامل  نیترمهماز  یکی گرفتهانجام تحقیق در
جذب  یدآنان با تیلووا  ، تمایل دارند،هستند یمشابه باًیتقر یفن يهامهارت يکه دارا یکنانیبه جذب باز هاباشگاهکه چنانچه گفت 

 یسودرسانبازار به با فروش آنان در  توانندیمبازیکنان از سویی  گونهنیاآنان با جذب  .باشد يکمتر یسن نیانگیم يکه دارا دباش یکنیباز
از  يشتریب يهاسالدهند و  شیآنان را افزاخدمات ورزشی  استفاده از یزمان ۀدامن زین گرید يخود کمک کنند و از سو یینها یتراز مال
که خرید و ارزش البته باید متوجه بود کنند، عقد  درازمدت يبا آنان قراردادها توانندیم رونیازا کنند،استفاده در فوتبال  آنان يهامهارت

 انیکنیباز دکر انیب در همین زمینه یقی) در تحق2009( 1چانباالتري باشد.  يهامتیقاین دسته از بازیکنان ممکن است داراي میانگین 
 ۀنیزمدر  یمشابه قیدر تحق زی) ن2015و همکاران ( يعبد دارند. باالتر نیدر سنبازیکنان مراتب باالتر از به یمتیبا سه سال سن کمتر ق

الزم  يگذارصحهخصوص  نیدر ا کهوردند آدست هبرا  یمشابه کامالً جینتا، فوتبال کنانیباز متیق نییدر تع اثرگذارنقش عوامل  نییتع
 همانند يبرداربهره قابل اقتصادي و تجاري يهافرصت تمامی از استفاده کشوري در حال توسعه عنوانبهدر ایران  را انجام داده است.

از علل توسعه و بهبود  برتر لیگ ياحرفه فوتبال اقتصادي و مالی تأمین وضعیت بهبود همچنین .است ناپذیرانکار یضرورت فوتبال
نظر به، شده است انیب کنانیباز یابیو ارز يگذارارزشعوامل اثرگذار بر  عنوانبه يفرد يهایژگیوتجربه و . وضعیت قهرمانی است

 یسن يهاردهفراوان در  يهايباز ۀواسطبه ترجوان کنیباز نکهیا ایباالتر خواهد رفت  زین کنیباز ۀتجربر، تبع سن باالتبه دیشا رسدیم
سن را از  ز،ین) 2010همخوان باشد. دپکن و رجاسخر ( زیبا پژوهش حاضر ن تواندیمباشد که  افتهیدست  یمناسب ۀتجرببه  ترنییپا

 عوامل عنوان یکی ازبه، سن را )2012( یه نیدارد. همچن یدند که با پژوهش حاضر همخوانکر انیب کنانیباز يگذارارزش يفاکتورها

                                                 
1. Chan 
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و فروش  دینکته اشاره دارد که در بازار خر نیقرار داد. ارزش بازار به ا مدنظر کنانیارزش بازار باز نییتع منظوربه هاداده يآورجمع
 شارز نییدر تع ی. عوامل مهمشودیممطرح  کنیارزش بازار آن باز عنوانبه، شودیمگذاشته  کنیهر باز يکه رو یمتیفوتبال، ق کنانیباز

مطرح و سرشناس در  يهاباشگاهباشد.  کنیسن باز زانیآنها، م نیترمهماز  یکیبتوان گفت  دیفوتبال نقش دارند که شا کنیباز کیبازار 
مستعد  کنانیباز هاباشگاه نیکه ا ياگونهبه، اندگرفتهدر نظر  نییاپ نیبا سن کنانیجذب باز يرا برا ییهااستیسامروزه  ایسراسر دن

منتفع  کنانیباشگاه خود را از وجود آن باز یطوالن انیآنها تا سال يکرده، با جذب و توانمندساز ییجوان را شناسا یلیو خ اننوجو
از جمله  ز،ین شیدر فصل پ يو تعداد باز کنیباز یلقب میزده، سطح ت يهاگلتعداد  ،یمل يتعداد باز عوامل همچون ری. ساسازندیم

و بزرگساالن که در  دیاعم از نوجوانان، جوانان، ام ،یمل يهامیتدر سطوح  کنیاست. حضور باز کنانیباز يگذارمتیقعوامل اثرگذار در 
که  یکنیاست و باز کنیباز یستگیو شا ییتوانا ةدهندنشان يادیتا حدود ز رسدیمتوجه شد، به نظر  هارده نیا یپژوهش به تمام نیا

زده  يهاگلگل زدن و تعداد  ییتوانا نیاست؛ همچن کنانیباز ریبه نسبت سا يشتریب يهاتیقابل يرادا ابد،یدست  گاهیجا نیتوانسته به ا
 قلمداد شود. کنانیباز متیاز عوامل اثرگذار بر ق یکی تواندیم ز،ین کنیباز

 یلزنگ يمهاجم برا طیکه شرا ياگونهبههستند،  یدر گلزن یمتفاوت يعملکردها يدارا يمختلف باز يهاپستدر  کنانیبازگمان بی
 کنانیا بازته باشد، امداش زین يشتریب ةزد يهاگلکه فرد مهاجم در طول فصل تعداد  رودیممراتب مساعدتر از مدافع است و انتظار به
 يبراگل زده  ینوعبهو  شوندیمبدون گل زده در همان پست  کنیاتب باالتر از بازمربه یارزش يدارا ،یدر صورت گلزن هاپست ریسا
 يهالگتعداد  نیه است و همچنکرد يکه در آن باز کنیباز یقبل میسطح ت مانند یعوامل) 2014( یه وانی. کندیمارزش  جادیا کنیباز
با پژوهش یج نتاکه  ردستفاده کا کنانیارزش باز ییشگویپ منظوربهکرد و از آنها  انیب کنیباز يرا جزو اطالعات عملکرد کنیباز ةزد

، رسدیم ت، به نظرمطرح اس کنیازب متیاز عوامل اثرگذار بر ق گرید یکی عنوانبههم  کنیباز یقبل میت طحدارد. س یحاضر همخوان
 يباالتر متیق ترنییپا يهادسته و نییپارده  يهامیت کنی، به نسبت بازکندیم يسطح باال و سرشناس باز يهامیتکه در  یکنیباز

در طول  هاباشگاهشک بیشد، با کنیباز یستگیبودن و شا يدیکل ةدهندنشان تواندیم ینوعبه ش،یدر فصل پ يداشته باشد. تعداد باز
ا به سمت اهداف از رخود  میت واشگاه عملکرد را داشته باشد و ب نیخود بهتر میت ياستفاده خواهند کرد که بتواند برا یکنانیفصل از باز

جرست . واهند کردن خود خآاز  یاصل بیآن فرد را در ترک يهم پست جا کنانیصورت باز نیا ریشده سوق دهد، در غيزیربرنامهقبل 
 ياهدادهه ک کرد یا بررسر میبا درصد برد ت کنانیباز يعملکرد يهاداده انیاز مدل خود ارتباط م یدر بخش) 2010( يآبادشمس

 .ردیگیبرمدر ، که در باال مطرح شد را يموارد کنانیباز يعملکرد

ازیکنان بعیین قیمت تال ایران براي ) در تحقیقی در همین زمینه به این نتیجه دست یافتند که آنچه در فوتب2015( همکارانایزدیار و 
عناصر و  عنوانبهدگان ق نامبری است که در طول تحقیجسمانی، مقبولیت اجتماعی، برند باشگاه و متغیرهای یآمادگع ومطرح است، موض

مختلف جهان  يهاگیدر ل انکنیانتقال باز ونقل  ۀچرخو پول در  ینگینقد يادیز اریساله مقدار بسهمه. اندبودهبا آن مواجه  اثرگذارعوامل 
در طول سال  انکنیال بازانتق يابر يب اقتصادمناس یابیدست آوردن ارزهمبادله شده است و به علل مختلف، ب ییاروپا يگهایل ژهیوهب

در بازار نقل و  کنانیباز نیزش ابا ار زیادي یفصل وابستگ یدر ط کنانیباز نیا ملکردمثال ع يو ارزشمند است. برا تیحائز اهم اریبس
 انتقاالت دارد.

 ياتوسعه يهااستیس عنوانبهرا  موردنظر يهامالكآن باید  يسازيتجاربهبود صنعت ورزش و  منظورگفت به توانیم یکل طوربه
پایدار  صورتبهورزش  يسازيتجارسبب  تواندیم قانونی و ساختاري اجتماعی، سازمانی،، فرهنگی عواملکار برد. در واقع توجه به به

تکمیل کردن براي  توانیمکنند. در نهایت  دیتأکبر نتایج این پژوهش  شودیمبه مدیران کالن ورزش کشور توصیه  رونیازاشود. 
نحوة درآمدزایی و  يهاروشبا آموزش  هاباشگاهآشنا کردن ذیل پرداخت:  يشنهادهایپارائۀ تجارت در ورزش به در خصوص مطالعات 

 توسعۀ يافزارنرمو طراحی  يافزارسخت يهارساختیزایجاد ؛ توسط فدراسیون فوتبال مدیرانمطرح دنیا  يهاباشگاههزینه کردن در 
 شنهادیپژوهش پ نیآمده در اعملبه یبا توجه به بررسورزش ابتدا توسط دولت و نهادهاي مسئول در ورزش.  يسازيتجارلگوي ا
فوتبال ان کنیباز تیمحبوب زانیم ،یخارج کنانیباز تیاز جمله مل رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز يگذارارزشعوامل اثرگذار بر  شودیم
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 يهاشبکه يرگذاریتأثبا توجه به . یدآعمل بهالزم  قاتیمربوط تحق يهامدل يگذارارزشبا  يفرد يهاارتمهو در نهایت  رانیا
 ،کنانیارزش باز شیآنان و ارتباط آن با افزا يشده براجادیا تبیوبو مح کنانیارتباط ارزش باز جادیااینستاگرام در  ویژهبهی اجتماع
 . گیرد امانج یمطالعات

 

 تشکرو  ریتقد
، دنـد کرفوتبال که تیم پژوهش را در فرایند انجـام پـژوهش یـاري     ياحرفه يهاباشگاهاز تمامی مدیران، مربیان، کارشناسان و بازیکنان 

 .سپاسگزاریم
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