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 مقدمه 

. دنیاستورزش  نیترفوتبال از نظر هواداران محبوب

و  اقیاحساسات، عشق، اشت ةدهندنشان بایز ورزش نیا

 يهانفر از هواداران پرشور باشگاه هاونیلیاست. م حمایت

امیدوارند که تیمشان و  کنندیمرا دنبال خود  ۀمورد عالق

). داشتن چنین طرفدارانی سبب شده است 24موفق شود (

ي هاشرکتي فوتبال با تعداد زیادي طرفدار، به هاباشگاهکه 

مشتري تبدیل شوند که از این طریق  تجاري با میزان زیادي

 ).21درآمدهاي سرشاري را کسب کنند ( توانندیم هاباشگاه

ي کسب سود و گذارهیسرما، هدف از هاتجارتدر همۀ 

 ۀرابط یورزش يگذارهیسرما يمداکاردرآمد بیشتر است. 

 يروزیپو دارد  یورزش میت يمدابا کار يدیو شد میمستق

 يهاتیها و قابلبه مهارت یورزش يهامیو شکست ت

یی که هاباشگاه). در همین زمینه 28( دارد یبستگ کنانیباز

، همچنین داراي کننیمي زیادي کسب هاجامموفقیت و 

ند، سهمشان از این درآمدها بیشتر ترتیفیباکبازیکنان 

مد آباشگاه پردر 100 یگزارش یط 1فوربس ۀمجل است.

 ۀرتب 10ه است که در مشخص کرد 2019فوتبال را در سال 

 تد،یونایبارسلونا، منچستر ،دیرئال مادر يهامیت بیترتاول به

، ورپولیآرسنال، ل ،یچلس ،یتی، منچسترسخیمونرنیبا

طورکه . همان)30( اندقرار گرفته وونتوسیو  تاتنهام

ساله  هر ای ،شده در باالاشاره يهامیت دیکنیمشاهده م

 یت فنیبا قابل کنانیباز ای کنندیکسب م يادیز يهاجام

 .نددار ییباال

بازیکنان با قابلیت فنی باال و کسانی که از نظر تکنیکی 

بر اینکه در شرایط بهتري نسبت به دیگران قرار دارند عالوه

 توانندیم)، 26بسزایی دارند ( ریتأثي باشگاه هاتیموفقدر 

و در  هارسانه) و همچنین توجه 9در جذب طرفداران (

کمک کنند  هاباشگاهنهایت حق پخش تلویزیونی نیز به 

). در واقع داشتن بازیکنان باکیفیت و با عملکرد باال در 23(

                                                           
1.  Forbes 

و در نتیجه  هاجامبیشتر موارد سبب کسب موفقیت و بردن 

 رونیازا، شودیمي فوتبال هاباشگاهدرآمد بیشتر براي 

بیشتري نیز  بازیکنان با عملکرد بهتر سزاوار ارزش مالی

ي هاتیموفقبازیکنان در  ریتأثبا  با توجه). 14هستند (

تصمیماتی که در حوزة  نیترمهم، هاباشگاهورزشی و مالی 

، مربوط به جذب شودیممدیریت و ریاست باشگاه اتخاذ 

 نیترمهم). در فرایند جذب بازیکنان 7بازیکنان است (

مذاکرات کمک  به مدیران در فرایند تواندیمي که امسئله

ي فنی هایستگیشاکند، تعیین ارزش بازیکنان براساس 

براساس نقششان  توانندیم). در واقع بازیکنان 21( ستآنها

). ارزش انتقال عبارت 22و اهمیتشان در تیم ارزیابی شوند (

براي جذب و به  تواندیماست از میزان پولی که یک باشگاه 

خدمت گرفتن یک بازیکن به باشگاه دیگر پرداخت کند 

عبارت دیگر تخمین ارزش بازیکنان در واقع ). به15(

ي فوتبال و هاباشگاهفرایندي است که طی مذاکرات بین 

). بنابراین 31( دگیریمۀ بازیکنان انجام برناممدیران 

قش ن تواندیمشناسایی متغیرهاي عملکردي بازیکنان 

مهمی در تعیین ارزش مالی بازیکنان ایفا کند. نکتۀ مهم 

 کشورهادیگر این است که در بازار فوتبال اروپا و دیگر 

ي فوتبال و هاباشگاهدلیل خصوصی و تجاري بودن به

همچنین توانایی درآمدزایی آنها از بازیکنان به طرق متفاوت 

از جمله فروش پیراهن، حق تصویر و...، متغیرهاي 

ي مالی گذارارزشي دیگر در هامؤلفهملکردي در کنار ع

بازیکنان از جمله مدت قرارداد باقیماندة بازیکن، سن، میزان 

)، یکی 25پیشرفت و وضعیت بازیکن در تیم ملی کشورش (

، اما در استمنظور تعیین ارزش مالی بازیکن به هامؤلفهاز 

اند و توانایی دولتی هاباشگاهبه اینکه بیشتر  با توجهایران 

توجه به متغیرهاي  عمالًدرآمدزایی از بازیکنان ندارند، 

عملکردي در تعیین ارزش مالی بازیکنان در ایران اهمیت 

 .کندیمدوچندان پیدا 
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ي بازیکنان مطالعاتی زیادي انجام گذارارزشدر زمینۀ 

ي هاروشگرفته که هدف بسیاري از آنها تعیین مدل و 

و همکاران  1تونارو. بوده است ي بازیکنانگذارارزش

که ارزش  دندیرس جهینت نی) در پژوهش خود به ا2005(

بسته به تعداد  گر،یبه باشگاه د یاز باشگاه کنیهر باز

 ،یدر باشگاه خارج تیهمچون عضو يعملکرد يارهایمع

متفاوت  کن،یآن باز یو سطح باشگاه قبل تیمصدوم آثار

با  ی) در پژوهش2015( 2و اوپم جیرودر ادامه . )29( است

 ي، برا»انتقاالت فوتبالنقل و  يهاکنندهنییتع«عنوان 

 ۀنیشیو پ يااز منابع کتابخانه يعملکرد يهایژگیو نییتع

استفاده کردند که  3ترانسفرمارکت تیسا نیو همچن قیتحق

، متوسط تعداد گل زده، البغ يسن، قد، پا يرهایمتغ

زرد و قرمز، درصد  يهامتوسط کارت ،يباز قیمتوسط دقا

گل شده و تعداد  یدرصد پنالت ن،یعنوان جانشحضور به

 کنانیباز متیکردند. اطالعات مرتبط با ق نییرا تع هايباز

 شد يآورجمع 5اسپورت يو اسکا 4گیترانسفرل تیاز سا

 قی) در تحق2015و همکاران ( 6یدر همان سال ه). 26(

دنبال تعیین متغیرهاي عملکردي در پست مهاجم به خود

ترانسفرمارکت،  يهاتیاز سامنظور بودند که بدین

متغیرهاي  استفاده کردند. 7نیهواسکورد و روزنامه گارد

تعداد خطا، شوت و تعداد گل از درون  شامل شدهنییتع

ارچوب، تعداد گل خارج از هشوت در چ مه،یرج ۀمحوط

تعداد پاس گل  و نگیبلیدر در تیموفق مه،یجر ۀمحوط

 يبرانیز ) 2016( و همکاران 8). در ادامه لیدن14است (

از بر ارزش بازار بازیکنان مؤثر  يهایژگیدست آوردن وبه

شامل  هایژگیواین ترانسفرمارکت استفاده کردند که  تیسا

پاس گل،  ،تعداد گل ،یدگیدبیآس يروزها ،يباز قیدقا

                                                           
1. Tunaru 
2. Ruijg & Ophem 
3. Transfermarkt 
4 .Transferleague 
5. Skysport 
6. He 

 .)18( شوندیم سنو  قالب يها، پاجامتعداد کارت زرد، 

انجام گرفت تحقیق  2016تحقیقی دیگر که در سال 

مؤثر بر  يهاریمتغبود. ماجوسکی  )2016( 9یماجوسک

(سن، تعداد  یانسان یۀبخش سرما چهاررا در  کنانیباز متیق

ثابت، تعداد حضور  بیه، تعداد حضور در ترکگرفتانجام يباز

 يورشدن)، بهره ضید دفعات تعوتعدا ن،یعنوان جانشبه

تعداد  کارت زرد، دکارت قرمز، تعدا دتعدا (گل، پاس گل،

(کل زمان حضور  یمیت يهایژگی)، ويدو کارت زرد در باز

) یمل میت تیموقع گ،یدر ل میت گاهیجا م،یارزش ت ،يدر باز

 يبرا در این تحقیقکرد.  يبنددستهکنترل متغیرهاي و 

ترانسفر مارکت استفاده  تیاز سا رهایدست آوردن متغبه

 يخود برا قی) در تحق2017و همکاران ( 10مولر .)19شد (

و  اتیاز ادب کنانیارزش باز يهاکنندهینیبشیپ نییتع

 هاکنندهینیبشیپ نیگذشته استفاده کردند که ا قاتیتحق

، بازي (سن، قد، پست کنانیزبا يهایژگیگروه، و سهرا به 

تعداد  ،ي(زمان باز کنانیعملکرد باز)، تیغالب و مل يپا

 نگ،یبلیدر تیگل، تعداد پاس گل، تعداد پاس، درصد موفق

 توپ، قطع ،توپ يریگبازپس ،رودرروتقابل  تیدرصد موفق

 تنهای در و) قرمز و زرد کارتتعداد  و خطاهاتعداد 

در  فدارانطر کن،ی(اخبار مرتبط با باز کنانیباز تیمحبوب

 يبرا قیتحق نیکردند. در ا می) تقسیصفحات اجتماع

و عملکرد آنها  کنانیاطالعات مربوط به ارزش باز يآورجمع

 استفاده شد 11هواسکوردترانسفرمارکت و  يهاتیاز سا

که  افتندیدر یقتحقی در) 2019( 12لمبا ونور . پرامب)21(

مثل سن و پست  کنیباز یاطالعات شخص نندما یعوامل

داشتن شامل بسته نگه کنیباز يپارامتر عملکرد ،يباز

تعداد شوت، تعداد پاس،  ،يباز قیدروازه، گل، پاس گل، دقا

7. Guardian 
8. Leiden 
9. Majewski 
10. Müller 
11. Whoscored 
12. Prabhnoor& Lamba 
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و  يفانتز گیل يپارامترها فا،یف يپارامتر عملکرد در باز

. )24( دارد ریتأث کنانیباز یدر ارزش مال کنیباز تیمحبوب

ی ژگیو سهخود  قی) در تحق2019( رانو همکا 1اكیپاتن

 يهایژگیو :درنظر گرفتند کنانیارزش باز نییتع يرا برا زیر

که در آن شاغل است و پست  یگی، لغالب ي(سن، پا کنیباز

کرده، گل، پاس يباز قیدقا زانی(م کنی)، عملکرد بازيباز

نبرد موفق،  ،ییهوا يهادوئل نگ،یبلیدر ح،یگل، پاس صح

توپ، قطع توپ، تعداد خطا، کارت زرد و کارت  يریگبازپس

 ا،یپدیکیدر و دیبازد زانی(م کنیباز تیمحبوب زانیقرمز) و م

در . )22( )وبیوتیدر  دئوهایگوگل، و رد وجوجستشاخص 

بر قیمت  مؤثرمتغیرهاي ) 2020( 2کارلوس پوزانهایت 

مراتبی بازیکنان را از طریق مصاحبه و روش تحلیل سلسله

) نشان 2020تعیین کرد. نتایج تحقیق کارلوس پوزا (

 پاس گل، پاس ،زده مثل گل یورزش ریمتغ که دهدیم

 یشخص يهامهارت ریو... نسبت به متغ نگیبلیدر ح،صحی

بازار مثل  ریثبات و... و متغ ،يریپذرقابت ،يمثل رهبر

مدت قرارداد و.... بر ارزش  ،يتجار يهاتیفعال ت،یمحبوب

در ایران نیز چندین . )10( دارد يشتریب ریبازار مهاجم تأث

ي بازیکنان صورت گرفته گذارارزشتحقیق در خصوص 

در تحقیقی براي ) 1389(ي آبادجرست شمساست. ابتدا 

 انیاول ارتباط م ۀدر مرحل ي بازیکنان فوتبالگذارارزش

 ،کرد یبررس میدرصد برد ت با کنانیباز يعملکرد يهاداده

با درآمد باشگاه  میدرصد برد ت انیدوم ارتباط م ۀدر مرحل

دو مرحله استفاده  نیدر ا ونیرگرس که از کرد یبررسرا 

که خروجی نهایی مراحل یک و دو درآمد نهایی  شد

سوم با استفاده از  ۀدر مرحل توسط بازیکن است. جادشدهیا

 کیارتباط عملکرد  ،کنیتوسط باز جادشدهیا ییدرآمد نها

بدون  يگذارهیخود، نرخ بازده سرما يهایمیتبا هم کنیباز

و با استفاده  کنیباز لیمورد انتظار از تحص ةنرخ بهر ،سکیر

 کنانیارزش باز ي،اهیسرما يهاییدارا يگذارمتیاز مدل ق

                                                           
1. Patnaik 

بعد از تحقیق جرست  ).2کرد (محاسبه را فوتبال 

خود  قی) در تحق1394و همکاران ( اریزدیاي، آبادشمس

استفاده  یمعادله از روش حداقل مربعات معمول نییتع يبرا

از  يعملکرد يرهایمتغ نییتع يبرا قیتحق نیکردند. در ا

 نیدر ا تنهای در و شد استفادهساخته محقق ۀپرسشنام

 تیمقبول ،یجسمان یآمادگ ک،یتکن ک،یتاکت قیتحق

 متیق نییعوامل مهم در تع هو برند باشگا یاجتماع

 و همکاران يعبددر ادامه . )1( شدند نییتع کنانیباز

همچون سن، عواملی که  افتندیدر خود قیدر تحق )1395(

 میسطح ت کن،یزده باز يهاتعداد گل ،یمل يهايتعداد باز

ثابت در فصل قبل،  بیو تعداد حضور در ترک کنیباز یقبل

 ریها تأثباشگاه یانسان یۀعنوان سرمابه کنانیباز متیبر ق

و افتخارات  زیجوا ،يپست بازمانند عوامل  ریدارد و سا

در  يباز قیپا، قد، نسبت گل و دقا تیوضع ،یمیو ت يفرد

در نهایت  .)4( نداشتند ياثر معنادار کنانیباز متیق نییتع

دنبال تعیین به یقیتحقدر  )5( )1396( مرادزاده و همکاران

ابتدا با  قیتحق نیدر ا .روشی براي انتخاب بازیکنان بودند

بر  رشاخص اثرگذا 12 ،خبرگان یابیارز تمیاستفاده از الگور

از  کیهر ریتأث زانیو م ییبسکتبال شناسا کنانیعملکرد باز

دسته قرار  چهاراثرگذار در  يهاشد. شاخص لیآنها تحل

ي هاشاخص نیترکه مهم دهدینشان م جیداده شدند. نتا

قد، زمان واکنش  اند ازعبارت نانیکعملکرد باز تأثیرگذار بر

، ./0913ي هابا وزن بیترتبه ،SMCPساده، ارتفاع پرش و 

که  دهدینشان م هایابی.. ارز/0790. و /0815.، /0875

بدن بود که  ةو انداز بیها، گروه ترکگروه شاخص نیترمهم

 21براي ها شاخص ،.گرفت. در ادامه/351بالغ بر یوزن

کامل،  یدانشگاه شاهرود که با آگاه میبسکتبال ت کنیباز

شد و  يریگرا امضا کرده بودند، اندازه شیآزما ۀنامتیرضا

آنها  تیآراس وضع ینسبت تجمع تمیبا استفاده از الگور

که بیان شد، بیشتر مطالعات طورهمان شد. یابیارز

2. Carlos Poza 
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گرفته براي تعیین متغیرهاي عملکردي بازیکنان از صورت

ي معتبر مثل هواسکورد و ترانسفر مارکت همچنین هاتیسا

، اندکردهاستفاده  هاپستاي تمامی از متغیرهاي یکسان بر

در هر  هاتیمسئولکه فوتبال ورزشی تیمی است و درحالی

 . استي دیگر متفاوت هاپستپست با 

 در ایران ياحرفه لیگ يهاباشگاه از سوي دیگر بیشتر

 نیستند و مثبت مالی تراز داراي خود، مالی سال پایان

 دلیلبه ي،احرفه يهاباشگاه در مثبت مالی تراز نداشتن

. ستهاباشگاه درآمدهاي از هانهیهز میزان بودن بیشتر

 کشور فوتبال يهاباشگاه بیشتر اینکه بهبا توجه  رونیازا

 مالی تأمین دولتی يهاارگان وها سازمان توسط ینوعبه

ي اصلی (درآمد هاراهتوانایی درآمدزایی از طریق  و شوندیم

ي تجاري) را هاتیفعالیونی و روز مسابقه، حق پخش تلویز

 برتر لیگ ياحرفه فوتبال يهاباشگاه درصد 65ندارند (

ي هاسازمان و دولت مستقیم يهاکمک بر مبتنی ایران

ي فوتبال ایران هاباشگاه))، در این شرایط 6( اندیصنعت

از طریق خرید بازیکنان براساس عملکردشان هم  توانندیم

یی جوصرفهرا جذب کنند و هم اینکه  تیفیباکبازیکن 

 زیرا ي باشگاه انجام دهند،هانهیهزمناسبی در این بخش از 

 تحصیل براي را هنگفتی مبالغ ي ورزشیهاباشگاه ساله هر

 نسبت مبالغ این که نندکیم مصرف خود نیاز مورد بازیکنان

 و ندیآیحساب مبه یتیبااهم آنها رقم مالی اقالم سایر به

 خود يهايگذارهیسرما از که دارند انتظار مذکور يهاباشگاه

 روازاین کنند، را تحصیل قبولی قابل بازدهی نرخ

 حیاتی يامسئله ،هاباشگاه براي بازیکنان يگذارارزش

 کنانیباز يارزش بازار برا). از سوي دیگر 4( رودیم شماربه

مختلف  يهامختلف و دورهو کشورهاي مناطق  درمختلف 

 شدهگفتهبا توجه به مطالب  .)11( متفاوت است اریبس

شناسایی متغیرهاي عملکردي بازیکنان به تفکیک هر پست 

ۀ مؤلف نیترمهم عنوانبهبا استفاده از مصاحبه با متخصصان 

گام مهمی در  تواندیم) 01تعیین ارزش مالی بازیکنان (

 يگذارارزشمنظور آوردن روشی مناسب به دستبه

بنابراین هدف این پژوهش  بازیکنان در فوتبال ایران باشد.

بر  مؤثرپاسخ به این پرسش است. متغیرهاي عملکردي 

 ارزش مالی مهاجمان لیگ برتر فوتبال ایران کدام هستند؟

 ی تحقیقشناسروش

 تحلیل کیفی، تحلیل کارامد بسیار يهاروش از یکی

 گزارش و تحلیل شناسایی، براي روش مضمون است. این

 (تعدادي هاداده در الگوهاي (مضامین) موجود دادن

 نیترمهم مضمون، ).8( رودیم کارمتن) به یک یا مصاحبه

 پژوهش سؤال با رابطه در را داده در موجود معناي پاسخ و

به  کیفی يهاروش سایر برخالف این تحلیل .دهدیمنشان 

 یا مضمون نیست. متکی موجود، پیش از نظري چارچوب

 تحقیق سؤاالت و هاداده دربارة مهمی اطالعات تم مبین

 يامجموعه در موجود الگوي مفهوم و معنی حدي، و تا است

 ویژگی مضمون، کلی طوربه. دهدیم نشان را هاداده از

 پژوهشگر نظر به که است متن در و متمایزي تکراري

سؤاالت خصوص در  یخاص ۀتجربو  درك ةدهندنشان

شناخت مضمون  يبرا یمشخص ةاست. اگرچه قاعد قیتحق

وجود دارند که  يمتعدد يوجود ندارد، اصول راهنما

بهره برد. مضمون تا  نیشناخت مضام ياز آنها برا توانیم

 کیرا که صرفاً  يامسئله روازاینتکرار است.  نیمب يحد

حساب مضمون به توانینم ،شودیها ظاهر مبار در متن داده

تا  نیمضام انیدر م یاگرچه همپوشان گریآورد. از طرف د

 گریکدیاز  دیها بااما مضمون ،است ریناپذاجتناب يحدود

رو روش تحقیق حاضر از نوع ازاین). 3باشند ( زیمتما

 تحلیل مضمون انجام گرفت.  صورتبهتحقیقات کیفی و 

رتر، جامعۀ آماري پژوهش حاضر شامل مربیان لیگ ب

ي مربیگري احرفهو افراد داراي مدرك  AFCمدرسان 

AFC هدفمند بود که  صورتبهي ریگنمونه، بودند. روش

ي تا مرحلۀ اشباع نظري صورت گرفت و براي ریگنمونه

اقدام به گردآوري دو نمونه دیگر  هادادهاطمینان از اشباع 
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) از طریق مصاحبۀ عمیق 9+2نفر ( 9نمود. در نهایت با 

 لیوتحلهیتجزمنظور صورت گرفت. به هادادهدآوري گر

 10نسخۀ  1ان ویوو افزارنرماز تکنیک کدگذاري و از  هاداده

براي  استفاده شد. هادادهي بندطبقهي و بنددستهمنظور به

ي (روایی) ریپذانتقالحصول از اطمینان از اعتمادپذیري و 

 پژوهش اقدامات زیر انجام گرفت:

همزمان از  طوربهمشارکتی بودن پژوهش: 

کمک گرفته  هادادهدر تحلیل و تفسیر  کنندگانمشارکت

 شد.

 تطبیق توسط اعضا: دو نفر از افراد خبره مرحلۀ نخست

 را بازبینی کردند. آمدهدستبهي هامقولهفرایند تحلیل و 

ي هاروش اتکاپذیري (پایایی) پژوهش از دییتأمنظور به

 رفته شد:زیر بهره گ

کدگذاري مجدد توسط خود محقق: پس از یک ماه از 

منظور کدگذاري به مجدداًکدگذاري هر مصاحبه، محقق 

 یزمان ةعنوان نمونه در بازچند مصاحبه به اقدام کرد. هاداده

به همین منظور مجدد قرار گرفت.  يمورد کدگذار هروز 30

 مجدداًروز از کدگذاري هر مصاحبه، محقق  30پس از 

اقدام کرد. پایایی بازآزمون این  هادادهمنظور کدگذاري به

درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی  80تحقیق برابر 

درصد است، بنابراین قابلیت اعتماد  60بیشتر از 

 است. دییتأمورد  هايکدگذار

یکی از  2ي تحلیل کیفی: کرسولافزارهانرماستفاده از 

ي رسیدن به پایایی در پژوهش کیفی را استفاده از هاراه

منظور که بدین داندیمي کیفی هادادهي تحلیل افزارهانرم

 ان ویوو استفاده کرد. افزارنرمپژوهشگر از 

کسب  يبرا کدگذاري مجدد توسط محقق دیگر:

 3اسکات یلیاماز فرمول و یاییپا یینتع يبرا یشترب یناناطم

همراه درصد از صفحات به 10ور منظیناستفاده شد. بد

داده شد. دیگر پژوهشگر  به يکدگذار ي، برایاتیعمل یفتعار

ها، برابر شاخص یزها و نمقولهیرها و زمقوله يکدگذار

دو  یاندرصد توافق م .)11( دستورالعمل صورت گرفت

. شداسکات محاسبه  یاییپا یبضر یقاز طر يکدگذار

درصد باشد،  70از  یشآنها ب ینتوافق ب یبضر کهیدرصورت

 ). از27( وجود دارد وافقکدگذاران ت ینکه ب گفت توانیم

درصد  70از  یشاسکات ب یاییپا یبضر یزانکه م یینجاآ

 ي پژوهشباال یاربس یرياتکاپذ ةدهنداعداد نشان ینا است.

 است.

 =درصد توافق درون موضوعی
 2×تعداد توفقات 

%100 
 تعداد کل کدها

 
 . جدول ضریب پایایی1جدول 

هادادهتعداد کل  عنوان مصاحبه ردیف  تعداد عدم توافقات تعداد توافقات 
پایایی بازآزمون 

 (درصد)
  4/78 15 20 51 اول 1
  2/82 13 30 73 چهارم 2
  5/73 10 25 68 ششم 3

  1/78 38 75 192 کل
 

  

                                                           
1.  NVIVO 
2. Creswell 

3. Vilial Scott 
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 ي تحقیقهانمونه. اطالعات فردي و سوابق ورزشی 2جدول 

 یورزش ۀسابق تولد جنسیت  نام 
 AFCي مربیگري احرفهمربی لیگ برتر ، مدرس فدراسیون، داراي مدرك  1354 مرد الف. م
 مدرس فدراسیون،  1341 مرد م. ج
 AFCمدرس فدراسیون و  1353 مرد م.م

 UEFAداراي مدرك مربیگري از  1333 مرد ب. ع
 AFCمدرس فدراسیون و  1332 مرد م. الف

 AFCي مربیگري احرفهمدرس فدراسیون و داراي مدرك  1350 مرد ا. م
 ي ملی پایههامیتمدرس فدراسیون و مربی سابق  1351 مرد ه. ق
 مدرس فدراسیون  1342 مرد ع. چ

 مدرس فدراسیون 1357 مرد ع. الف
 ي ملیهامیتمدرس فدراسیون و مربی سابق  1339 مرد الف. و

 ي ملی پایه و لیگ برتر هامیتمدرس فدراسیون و مربی سابق  1350 مرد ف. خ

 هاي پژوهشیافته

کرد  هامصاحبهة بارنیچندابتدا محقق اقدام به خواندن 

دست آورد و سپس تا درك کلی نسبت به کدهاي اصلی به

تحقیق کدهایی را استخراج کرد که  سؤاالتبراساس 

نتایج مفیدتري در فرایند تحقیق دارد و  آنهاي از ریگبهره

 از کوچک يهامجموعه یا منفرد (کلمات هاعبارت در ادامه

 تا شدند يبنددسته واحدهاي معنایی براساس کلمه) چند

 کدها این بعد مرحلۀ در شوند. ضمیمه آنها به کدها مفاهیم

 مستقیم طوربه که هاداده در شدهکشف يهادهیپدبراساس 

 .شوند يبنددسته ،شودیم مربوط تحقیق يهاپرسش به

 مرتبط کدهایی به مجدداً آمدهدستبه يهامقوله سپس

این  بودند. در قبل مرحلۀ کدهاي از تریانتزاع که شدند

 شدند مقوله محتواي نمایانگر بارزي شکل به کدها مرحله،

 تهیۀ عنوان براي .کندیم کمک مقوله مرجع یادآوري به که

 لحاظ هر از که عناوینی تا است شده سعی کدها براي نام و

 که آنجا انتخاب شود، از است، خود مقوالت برازندة و معرف

 فرایند دارد، غیرخطی ماهیتی کیفی تحقیق فرایند

در نهایت پس از  و شد تکرار بارها و بارها هايکدگذار

ي، محقق کدهاي استخراجی بر اچندمرحلهي هايکدگذار

 را به شرح ذیل ذکر کرده است: سؤالاساس هر 

 
 )مقولهي عملکردي دفاعی مهاجم (زیر رهایمتغ. 3جدول 

 مضمون منبع  تعداد ارجاعات

 قطع پاس 4 5
 ینیبشیپ 5 5
 مجدد توپ تصاحب 4 4
 ینفر به نفر دفاع تقابل 4 4
 کردن توپ خراب 3 3
 توپ دفع 4 4
 یدونفره دفاع دوئل 5 5
 ییهوا دوئل 4 4
 یکردن توپ ارسال دور 3 3
 خوردن موفق سر 3 3
 ارتباط قطع 4 4
 یدفاع یهدزن 3 3
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 ي استخراجی عملکرد دفاعی مهاجمهامقوله. 4جدول 
 مضمون منبع  تعداد ارجاعات

توپ يریگبازپس 6 6  
موفق تکل 6 6  
توپ دفع 7 7  
توپ قطع 8 8  
یدفاع ییهوا نبرد 8 8  
یدفاع کیدر مقابل  کی 7 7  

 

 
 ي عملکردي دفاعیرهایمتغ. مدل استخراجی 1شکل 

 )هارمقولهیز. متغیرهاي عملکردي هجومی مهاجم (5جدول 
 مضمون منبع تعداد ارجاعات

یمیتارسال موفق به هم 4 4  
گل يبرا یینها ارسال 4 4  
یزنشانس گل جادیا 5 5  
با شدت مناسب پاس 4 4  
عمق پاس 5 5  
نیال پاس 3 3  
یینها پاس 5 5  
یدونفره هجوم تقابل 4 4  
یکنندگتمام 5 5  
تیموقع خلق 5 5  
دونفره دوئل 4 4  
یهجوم ییهوا دوئل 4 4  
به چهارچوب شوت 5 5  
به دروازه ضربه 5 5  
پشت سر مدافعان فرار 4 4  
موفق کورس 5 5  
یزن گل 6 6  
یهجوم یهدزن 4 4  
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 ي استخراجی عملکرد هجومی مهاجمهامقوله. 6جدول 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ي عملکرد هجومی مهاجمرهایمتغ. مدل استخراجی 2شکل 

 مضمون منبع تعداد ارجاعات
تیموقع جادیا 6 6  
حیصح پاس 6 6  
يدیکل پاس 7 7  

گل پاس 8 8  
یزنشوت 7 7  
موفق کورس 6 6  
یزن گل 8 9  
ییهوا نبرد 7 7  
یهجوم کیدر مقابل  کی 8 8  
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 گیري بحث و نتیجه

به اینکه فوتبال ورزش گروهی است و نقش و  با توجه

با هم تفاوت دارند،  هاپستوظایف عملکردي بازیکنان در 

منظور تحقق هدف این تحقیق یعنی شناسایی همچنین به

متغیرهاي عملکردي به تفکیک هر پست، در هر مصاحبه 

پرسیده شود  شوندگانمصاحبهاز  سؤاالتابتدا قبل از اینکه 

ي فوتبال را که وظایف براي آنها هاپستاز آنها خواسته شد 

به  شوندگانمصاحبهم تعریف شده است، بیان کنند که تما

ی، دفاع وسط، دفاع کناري، هافبک دفاعی، باندروازهپست  7

هافبک تهاجمی، وینگر (بال) و مهاجم هدف اشاره کردند. 

) نیز در تحقیق خود به 16) (2012و همکاران ( 1هاگس

به اینکه  با توجه. در این پژوهش اندکردهپست اشاره  7این 

ی دارد و از سوي دیگر هر پست وظایف عملکردي متفاوت

پست در این مقاله مقدور نبود، پست مهاجم  7بررسی تمام 

 هدف براي بررسی انتخاب شد. 

نکتۀ مهم دیگر که در پیشینۀ تحقیق مورد توجه قرار 

نگرفته، تفکیک وظایف عملکردي بازیکنان به دو بخش 

به ماهیت رشتۀ فوتبال که  با توجه. استتدافعی و تهاجمی 

همیشگی در طول بازي  رودرروي هاتقابلز است و مهارت با

مرتب با تغییر مالکیت توپ نقش  طوربهو  شودیممشاهده 

بازیکنان نیز از حالت تدافعی به تهاجمی و از تهاجمی به 

 هاپست، بنابراین بازیکنان در تمام کندیمتدافعی تغییر 

 رونیازاوظایف تدافعی و تهاجمی متفاوتی را بر عهده دارند، 

 شوندگانمصاحبهي بازي از هاپستبعد از تعیین تعداد 

 ژهیوبهي بازي را هاپستوظایف  توانیمشد که آیا  سؤال

پست مهاجم هدف را به دو بخش تدافعی و تهاجمی تقسیم 

 با توجهحاکی از آن است که  شوندگانمصاحبهکرد؟ پاسخ 

به تنوع تاکتیکی در فوتبال، تقسیم وظایف بازیکنان به دو 

به  با توجه است. ریناپذاجتناببخش تدافعی و تهاجمی 

مطالب باال هدف تحقیق حاضر شناسایی متغیرهاي 

                                                           
1. Hughes 

تدافعی و تهاجمی پست مهاجم هدف بر  مؤثرعملکردي 

اساس متغیرهاي عملکردي تدافعی  نیا برارزش مالی بود. 

متغیرهاي عملکردي تهاجمی مهاجم هدف  مهاجم هدف و

 6مضامین فراگیر تحقیق درنظر گرفته شدند.  عنوانبه

ي توپ، قطع توپ، یک در مقابل یک ریگبازپسمضمون 

تدافعی، نبرد هوایی تدافعی، دفع توپ و تکل (سر خوردن) 

متغیرهاي عملکردي تدافعی مهاجم  دهندهسازمانمضامین 

ی، زنگل، ایجاد موقعیت س گلپای، زنگلمضمون  9هدف و 

ی، یک در مقابل یک تهاجمی، نبرد زنشوتپاس کلیدي، 

هوایی تهاجمی، پاس صحیح و کورس موفق (فرار پشت 

ة متغیرهاي عملکردي دهندسازمانمدافعان) مضامین 

تهاجمی مهاجم هدف بودند که در ادامه هریک از این 

 شوند.بررسی می دهندهسازمانمضامین 

که طورهمانعملکردي تدافعی مهاجم هدف:  متغیرهاي

اهداف تحقیق شناسایی متغیرهاي  نیترمهمبیان شد از 

عملکردي تدافعی مهاجم هدف بود که پس از مصاحبه با 

مضمون شناسایی  6 هامصاحبه لیوتحلهیتجزمتخصصان و 

 ).1شدند (شکل 

ي توپ: اولین مضمونی که در این بخش مورد ریگبازپس

ي توپ است. ریگبازپسواهد گرفت، بحث قرار خ

 از دستي توپ به معنی تصاحب مجدد توپ بعد ریگبازپس

به  با توجهزمان ممکن است.  نیترعیسردادن توپ در 

ي غالب امروزي فوتبال که مبتنی بر فوتبال هاکیتاکت

ي توپ یکی از ریگبازپس، استمالکانه یا پرسینگ 

ي که اگونهبهفاکتورهاي مهم در اجراي صحیح آن است. 

به اهمیت این فاکتور اشاره  شوندگانمصاحبهبسیاري از 

اظهار داشت:  شوندگانمصاحبهمثال یکی از  طوربهکردند. 

عملکردهاي همه بازیکنان  نیترمهمي توپ از ریگبازپس

بال مبتنی بر این در فوت هاکیتاکتفوتبال است و بسیاري از 

) نیز در تحقیق خود 2017. مولر (شوندیمي زیرهیپاوظیفه 
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یکی از متغیرهاي عملکردي  عنوانبهي توپ ریگبازپساز 

بازیکنانی که توانایی  رونیازا). 21بازیکنان نام برده است (

ي هاکیتاکتي توپ را دارند، در اجراي درست ریگبازپس

ي توپ توسط ریگبازپسکه مانیند. حال زمؤثرترروز فوتبال 

بر اینکه از ، عالوهردیگیمبازیکن پست مهاجم هدف صورت 

تیم  شودیم، سبب شودیمضدحمله تیم حریف جلوگیري 

و فضاي کافی براي  دهد از دستحریف نظم دفاعی خود را 

 طورهمان. بنابراین دیآوجود ی بهزنگلو  گل تیموقعایجاد 

ي معتبر دنیا مثل هواسکورد در هاتیساکه بسیاري از 

ي توپ توجه ریگبازپسارزیابی عملکرد بازیکنان به متغیر 

، در ارزیابی عملکرد بازیکن پست مهاجم هدف کنندیم

 ي مالی بازیکن باید به این متغیر توجه شود. گذارارزشبراي 

قطع توپ: قطع توپ یعنی قطع ارتباط بین بازیکنان 

. قطع آورندیدرمن خود به گردش که توپ را بیحریف زمانی

ي توپ یکی از متغیرهاي ریگبازپستوپ نیز مانند 

ي هاکیتاکتعملکردي بازیکن پست مهاجم است که در 

که تیمی در زمانی معموالً. شودیمفوتبال از آن استفاده 

و منتظر تصاحب  کندیمزمین خود با تمامی نفرات دفاع 

یا قطع ارتباط بین  توپ و طراحی ضدحمله است، قطع توپ

بازیکنان نقش بسیاري مهمی دارد. یکی از 

اي است که بیان کرد که قطع توپ ویژگی شوندگانمصاحبه

از  تواندیماگر مهاجمان تیم داشته باشند، سرمربی 

ي مبتنی بر ضدحمله نیز استفادة بهینه را ببرد. هاکیتاکت

 1و نوش و فرانک )21( )2017مولر (در همین زمینه 

 یکیعنوان توپ به قطعخود از  قیدر تحق زین) 13) (2012(

که تیم . زمانیاندنام برده کنانیباز يعملکرد يرهایاز متغ

در حال دفاع است و تیم مقابل توپ را بین بازیکنانش 

، اولین بازیکنانی که کار دفاع را شروع کندیم ردوبدل

است،  مهاجم هدف ژهیوبه، بازیکنان تهاجمی تیم کنندیم

فضا و  تواندیمبنابراین قطع توپ توسط مهاجم هدف 

                                                           
1. Franck & Nüesch 

به مطالب  با توجهشرایط ایجاد ضدحمله را فراهم کند. 

قطع توپ از وظایف و  شوندگانمصاحبهو نظر  شدهگفته

متغیرهاي مهم در ارزیابی عملکرد مهاجم هدف است و باید 

 ي مالی بازیکنان فوتبال مورد توجهگذارارزشي هامدلدر 

 قرار گیرد.

یک در مقابل یک تدافعی: یک در مقابل یک تدافعی 

که بازیکنی در مقابل بازیکن صاحب توپ یعنی اینکه زمانی

که از  کندیم، بازیکن صاحب توپ تالش ردیگیمقرار 

بازیکن حریف عبور کند. توانایی یک در مقابل یک در زمان 

ت دفاع یکی از وظایف و عملکردهاي مهم بازیکنان پس

. اگر مهاجمی این توانایی را رودیمشمار مهاجم هدف به

بر اینکه این امکان را دارد که نزدیک به داشته باشد، عالوه

ي به تیم فضاسازدروازة تیم حریف صاحب توپ شود اجازة 

) در تحقیق 2014و همکاران ( 2. هرمدهدینمحریف را نیز 

 نیترمهم عنوانبهرا  هادوئلخود برتري در 

). 15ي قیمت بازیکنان درنظر گرفتند (هاکنندهینیبشیپ

فوتبال یعنی یک در  "شوندگانمصاحبهبه نقل از یکی از 

. این تعریف نشان از اهمیت این فاکتور در  "مقابل یک

 شوندگانمصاحبهفوتبال امروز دارد. همچنین یکی دیگر از 

متغیر یک در مقابل یک تدافعی بیان  تیاهمدر خصوص 

که اگر مهاجمان در این فاکتور توانایی الزم را داشته کرد 

با آسودگی زیاد در  توانندینمباشند، مدافعان تیم حریف 

ي مالی گذارارزشي شرکت کنند. بنابراین در سازيباز

(یک در مقابل یک  نگیبلیدرموفقیت در  در کناربازیکنان 

 تهاجمی)، باید به توانایی در یک در مقابل یک در شرایط

 دفاعی نیز توجه شود.

نبرد هوایی تدافعی: نبرد هوایی تدافعی یعنی اینکه 

، بازیکن بتواند با شودیمکه توپ هوایی ارسال زمانی

ي و تکنیک صحیح، توپ را در جهت بندزمانجایگیري، 

ي دفع کند که بیشترین فاصله را از دروازه اگونهبهدرست 

2. Herm 
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حریف صاحب ضربه  که تیمیی دفاعی زمانینبرد هوابگیرد. 

، از جمله شودیمکرنر یا ضربه آزاد از جناحین زمین 

) در 2008(1. لمن و شولز رودیمشمار عملکردهاي مهم به

پژوهش خود از نبردهاي هوایی در قالب موفقیت در تکل 

ی ارزش مالی بازیکنان یاد نیبشیپمتغیر مهم  عنوانبه

و  هاارسالدلیل اینکه همواره ضربات آزاد، ). به17( اندکرده

جز برنامۀ  هامیتضربات کرنر بدون توجه به تاکتیک غالب 

تاکتیکی مربیان براي رسیدن به گل است، توانایی تمامی 

بازیکنان تیم در حال دفاع در نبردهاي هوایی بسیار اهمیت 

به نظر یکی از  با توجه. از سوي دیگر کندیمپیدا 

که بیان داشت فوتبال ورزش تیمی است،  شوندگانمصاحبه

همه باید دفاع کنند و همه باهم حمله کنند، بنابراین همۀ 

یی دفاعی و توانایی بر روي نبرد هوامهاجمان باید در 

ي الزم را داشته باشند. بنابراین هامهارتي ارسالی هاتوپ

ف همۀ دلیل اینکه در زمان ضربات آزاد و کرنر تیم حریبه

داشته باشند، عملکرد  مشارکتبازیکنان باید در کار دفاعی 

مهاجمان هدف در نبردهاي هوایی دفاعی نیز باید در 

 ارزیابی کلی عملکرد آنها لحاظ شود.

دفع توپ: دفع توپ یعنی توانایی دور کردن توپ 

صورتی که موقعیت گل یا شرایط ایجاد موقعیت گل را از به

موقعیت و جایگاه مهاجمان در زمین بین ببرد. با اینکه 

 نیابا  رندیگینمصورتی است که در شرایط دفع توپ قرار به

زمانی که تیم حریف توانایی ارائۀ فوتبال مالکانه را دارد  حال

و تیم مدافع مجبور است با همه نفرات در مقابل محوطۀ 

جریمه کار دفاع را انجام دهد، آنگاه توانایی دفع توپ از 

فشار  تواندیممهاجم هدف  ژهیوبهۀ بازیکنان سوي هم

 شوندگانمصاحبهحمله تیم حریف را کاهش دهد. یکی از 

دلیل اینکه سطح فنی فوتبال ایران با سطح اظهار داشت به

فوتبال دنیا فاصله دارد، زمان دفاع کردن، دفع توپ در بین 

، بنابراین توانایی دفع توپ شودیمهمۀ بازیکنان مشاهده 

                                                           
1. Lehmann & Schulze 

در  رونیازامهاجم هدف باید به سطح مطلوبی برسد. در 

ي بازیکنان پست مهاجم هدف باید به گذارارزشي هامدل

 متغیر دفع توپ توجه شود.

ردي از متغیرهاي عملک زدنتکلی (سرخوردن): زنتکل

که مانیزکه در آن بازیکن  رودیمشمار مهم در فوتبال به

ه بازیکن صاحب توپ است، براي اینک در کناریا  ترعقب

بتواند حمل توپ و حرکت به سمت فضاي آن را تخریب 

ع از ی و بدون اینکه خطایی صورت گیرد مانزنتکلکند، با 

جزء وظایف  زدنتکلعمل  معموالً. شودیمحرکت بازیکن 

اطالعات  با توجهمهم و ذاتی بازیکنان دفاعی است، اما 

که  شوندگانبهمصاحصاحبه و نظر از فرایند م آمدهدستبه

دلیل اینکه در فوتبال امروز به"یکی از آنها اظهار داشت 

ي شرکت سازيبازجدي در فرایند  صورتبهبازیکنان مدافع 

و ممکن است در برخی موارد با توپ حرکت کنند  کنندیم

 و فضاي مناسب را ایجاد کنند، بازیکنان پست مهاجم هدف

دافع مت لزوم از حرکت روبه جلو بازیکن باید بتوانند در صور

ی زنتکلبراي این امر  هاکیتکنجلوگیري کنند که یکی از 

ار ی جزء وظایف دفاعی مهاجم هدف قرزنتکل. متغیر "است

نشان  شوندگانمصاحبه. نتایج این متغیر و نظر ردیگیم

ی جزء وظایف ذاتی زنتکلهرچند ممکن است  دهدیم

این حال اگر مهاجم هدف توانایی  مهاجم هدف نباشد، با

ز خواهد حتم ارزش بیشتري نی طوربهی داشته باشد، زنتکل

ي هامدلی در زنتکلداشت، بنابراین لزوم لحاظ متغیر 

ي مالی بازیکن پست مهاجم هدف احساس گذارارزش

 .شودیم

هدف دوم مهاجم هدف:  تهاجمی يعملکرد يرهایمتغ

 تهاجمی يعملکرد يرهایمتغ ییشناسا قیتحق و نهایی این

و  نامهاجم هدف بود که پس از مصاحبه با متخصص

(شکل  شدند شناسایی مضمون 9 ،هامصاحبه لیوتحلهیتجز

به وظایفی که براي همۀ بازیکنان در فوتبال  با توجه .)2
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، وظایف شوندگانمصاحبهتعریف شده است و همچنین نظر 

فعی در عملکرد ي نسبت به وظایف تداترمهمتهاجمی نقش 

 مهاجم هدف دارد.

 شماربههدف در بازي فوتبال  نیترمهمی زنگلی: زنگل

اند که نسبت به تیم مقابل در تالش هامیتو همۀ  رودیم

برسانند تا نتیجۀ بازي به سود آنها  ثمربهتعداد گل بیشتري 

ي است، به همین دلیل محورگلرقم بخورد. فوتبال بازي 

. بنابراین بار اصلی رندیگیممهاجمان بیشتر مورد توجه قرار 

ی هر تیم بر دوش مهاجمانش است. بدون شک زنگل

 کهيطوربهی است، زنگلوظیفۀ مهاجم هدف،  نیترمهم

مهاجمان را با  "که  کندیمبیان  شوندگانمصاحبهیکی از 

به حدي است که ی زنگلاهمیت  "شناسندیم شانیهاگل

زمانی اگر مهاجم در باقی وظایفش عملکرد مناسبی نداشته 

یی که هاتیسااز  کرده باشدی زنگلباشد  توانستهباشد اما 

نمرة مطلوبی کسب  کنندیمعملکرد بازیکنان را ارزیابی 

) در تحقیق خود که به 2015. هی و همکاران (کنندیم

براساس  طراحی مدل ارزش مالی مهاجمان بازیکنان

 نیترمهمیکی از  عنوانبهی را زنگلعملکردشان پرداختند، 

). بسیاري از تحقیقات 14وظایف مهاجمان درنظر گرفتند (

)؛ لیدن 21( 2017)؛ مولر، 10( 2020دیگر (کارلوس پوزا، 

)؛ عبدي و 19( 2016)؛ ماچوسکی، 18( 2016و همکاران، 

ي خود را رگذاارزش)) نیز هرچند مدل 4( 1395همکاران، 

به تفکیک پست بررسی نکردند، اما با این حال متغیر 

 متغیري مهم لحاظ کردند. عنوانبهی را در روش خود زنگل

متغیرهاي  نیترمهمی یکی از زنگلپاس گل: بعد از 

ي گل او در هاپاسة عملکرد مهاجم هدف تعداد کنندنییتع

دلیل تنوع تاکتیکی و . در فوتبال امروز بهاستطول فصل 

ناپذیر بودن در حمالت در برخی لحظات مهاجم ینیبشیپ

ظاهر شود. انجام کارهاي  گلهدف باید در نقش سازندة 

ي هاروشو  هاکیتاکتترکیبی در زمان حمله از جمله 

، در چنین استي فوتبال هامیترسیدن به گل در اکثر 

و  هاهافبکنقش مهاجم هدف با  شرایطی در برخی موارد

 طوربه. شودیمعوض  سازگلو  زنگل عنوانبهوینگرها 

ترین بازیکن سازگلمهاجم هدف،  عنوانبهمثال کریم بنزما 

در طول تاریخ باشگاه رئال مادرید است. شاید در گذشته 

ي نقش داشتند، اما در فوتبال سازگلبیشتر در  هاهافبک

شده است.  ترپررنگدف بسیار امروز نقش مهاجمان ه

 طوربهبیان داشت  شوندگانمصاحبهیکی از  کهيطوربه

براي یک مهاجم در فوتبال امروز یک  پاس گلحتم، دادن 

 برگ برنده است. 

ی یعنی زنگلی: ایجاد موقعیت زنگلایجاد موقعیت 

بتواند در  هایمیتهمفراهم کردن شرایطی که یکی از 

. در واقع تفاوت ایجاد ردیقرار گی زنگلموقعیت مناسب 

، منجر پاس گلدر این است که  پاس گلی با زنگلموقعیت 

ی در نهایت توپ زنگل، اما ایجاد موقعیت شودیمبه گل 

بیان  پاس گلکه در بحث  طورهمان. شودینمتبدیل به گل 

ي فوتبال امروز در برخی موارد هاکیتاکتبه  با توجهشد 

و در این  کندیمتغییر  سازيبازنقش مهاجم هدف به 

شرایط مهاجم هدف باید قابلیت و توانایی الزم براي ایجاد 

و خلق موقعیت را داشته باشد. در این زمینه یکی از 

اظهار کرد که در فوتبال امروز مهاجمی  شوندگانمصاحبه

ي و خلق موقعیت را نداشته باشد، سازيبازکه قابلیت 

تاکتیکی بسیاري از مربیان جایی ي هابرنامهدر  احتماالً

نخواهد داشت. بنابراین مهاجمان هدف در تمام دنیا و 

ایران براي اینکه به لحاظ مالی ارزش بیشتري را  ژهیوبه

ی را داشته زنگلکسب کنند، باید قابلیت ایجاد موقعیت 

 باشند و آن را در زمین نشان دهند.

مقی پاس کلیدي: پاس کلیدي یا پاس الین، پاس ع 

است که یک یا دو خط از خطوط تیم حریف را از بازي 

 با توجه. کندیمخارج و فضاي مناسبی را براي تیم ایجاد 

به شکل بازي و فاصلۀ بین خطوط بازي تیم حریف، این نوع 

یی هامیتي امروزکوتاه یا بلند باشد. در فوتبال  تواندیمپاس 



 1399، زمستان 31 مارة، ش8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                        120

 

که صاحب توپ نیستند براي تصاحب توپ در برخی شرایط 

، در این شرایط تیم کنندیمتیم صاحب توپ را پرس 

صاحب توپ براي ایجاد برتري نفري و اینکه از پرس خارج 

که به عقب برگردد،  خواهندیمشوند از مهاجم هدف خود 

و مهاجم هدف در زمین خودي  افتدیمکه این اتفاق زمانی

توانایی ارسال پاس  کهیدرصورت شودیمصاحب توپ 

بر اینکه پرس تیم عالوه تواندیمکلیدي را داشته باشد 

حریف بشکند، فضاي خوبی را براي دیگر بازیکنان ایجاد 

در عمق و بین خطوط  هاپاسبه اینکه این نوع  با توجهکند. 

 نفساعتمادبهنیاز به خالقیت و  شوندیمتیم حریف ارسال 

د. بنابراین مهاجم هدفی که این قابلیت را داشته باالیی دار

است که  آورده دستهبباشد مزیتی بزرگی را براي خود 

 باشد. مؤثردر باال بردن ارزش مالی بازیکن  تواندیم

ی: قابلیت ضربه زدن به سمت دروازه را زنشوت

با داخل، روي پا و در  معموالًی زنشوت. ندیگویمی زنشوت

ی زنشوت. همچنین ردیگیمبیرون پا صورت  برخی موارد با

به دو بخش از داخل محوطۀ جریمه و خارج از  توانیمرا 

محوطۀ جریمه تقسیم کرد. از سوي دیگر تقسیم شوت به 

دو بخش، شوت در چهارچوب و شوت خارج از چهارچوب 

؛ فرانک و 2015(هی و همکاران،  هاپژوهشنیز در برخی 

 شوت) صورت گرفته است. در واقع تعداد 2012نوش، 

و تعداد شوت در چهارچوب مهاجم هدف، میزان  شدهزده

. درواقع هرچقدر دهدیمی را نشان زنگلتالش مهاجم براي 

میزان شوت و شوت در چهارچوب مهاجم بیشتر باشد، 

بیشتر  رودیمشمار وظیفه او به نیترمهمی که زنگلاحتمال 

نیز توانایی مهاجم در  شوندگانبهمصاح. بیشتر شودیم

ی را یک قابلیت مهم توصیف کردند. با درنظر گرفتن زنشوت

در فوتبال توسط ضربات پا به ثمر  هاگلاینکه اکثر 

مهاجمان  ژهیوبهی براي بازیکنان زنشوت، اهمیت رسندیم

 عنوانبهی باید زنشوت. بنابراین شودیمهدف دوچندان 

ي مهاجم هدف لحاظ گذارارزشر متغیر عملکردي مهم د

 شود.

یک در مقابل یک تهاجمی (دریبلینگ): یک در مقابل 

تهاجمی یعنی اینکه مدافع حریف در مقابل مهاجم هدف 

و مهاجم تصمیم بگیرد با عبور از  ردیقرار گصاحب توپ 

مدافع به فضاي پشت سر او برسد. همواره مربیان به 

حریف آزادي عمل دفاعی تیم  سومکمهاجمان هدف در ی

که در شرایط یک در مقابل  خواهندیمو از آنها  دهندیم

یک، اقدام به از پیش رو برداشتن مدافع کنند. توانایی 

بر اینکه تیم را مهاجمان در شرایط یک در مقابل یک عالوه

، باعث جذابیت بیشتر بازي دهدیمی قرار زنگلدر شرایط 

و کسانی که از  و لذت بردن طرفداران داخل ورزشگاه

. شودیم، کنندیمي تلویزیونی بازي را تماشا هارندهیگ

درواقع دریبلینگ و عبور از مدافع توسط مهاجمان یکی از 

ي ورزش فوتبال است و بسیاري از هاتیجذاب نیترمهم

بازي را تهیه  تیبلتماشاگران به خاطر دیدن این حرکات 

. یک در مقابل یک از جمله روندیمو به ورزشگاه  کنندیم

متغیرهایی است که در تحقیقات پیشین (کارلوس پوزا 

 عنوانبه)، 2012، فرانک و نوش 2017، مولر 2020

برده شده ي مالی بازیکنان نام گذارارزشمتغیري مهم در 

. بنابراین توانایی در عبور از مدافع عالوه بر اینکه است

روي تعداد تماشاگران ، بر کندیماحتمال برتري را بیشتر 

درنتیجه این متغیر بر  گذاردیم ریتأثحاضر در ورزشگاه نیز 

 بسزایی دارد. ریتأثروي ارزش مالی مهاجمان 

یی تهاجمی: نبرد هوایی تهاجمی یعنی توانایی نبرد هوا

ي ارسالی بلند. این متغیر هاتوپي مهاجم بر روي رگذاریتأث

زش مالی مهاجم و فاکتور به دو دلیل نقش مهمی در ار

ي هاتوپکه بیان شد  طورهمان. 1 :کندیمهدف ایفا 

ارسالی از جناحین، ضربات آزاد و کرنرها همواره براي 

، شودیمو مربیان استفاده  هاباشگاهرسیدن به گل از سوي 

ي هوایی و ضربات سر هادوئلبنابراین مهاجمان باید در 
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. از سوي دیگر در برخی از 2توانایی الزم را داشته باشند. 

به قدرت تیم حریف تیم صاحب توپ  با توجهشرایط بازي 

ي بلند توسط مدافعان و هاتوپکه با ارسال  کندیمسعی 

از زیرفشار خارج شوند و یا موقعیت ایجاد کنند  باندروازه

ي هوایی و هادوئلدر این شرایط توانایی مهاجم هدف در 

به مطالب  با توجهدارد.  اثر بر روي توپ نقش پررنگی

، توانایی در نبردهاي هوایی براي مهاجم هدف در شدهگفته

. همه موارد باال دیآیمبرخی از شرایط بازي به کمک تیم 

که مهاجمی که درصد باالیی از نبردهاي  دهندیمنشان 

، باید ارزش مالی بیشتري نیز داشته شودیمهوایی را پیروز 

 باشد. 

ی. در میتهمعنی انتقال توپ به پاس صحیح: پاس ی

پاس  500باالي  میتبین بازیکنان یک  معموالًفوتبال امروز 

 هاپاسو هرچه درصد صحیح بودن این  شودیم ردوبدل

. اهمیت شودیمبیشتر باشد، احتمال موفقیت تیم بیشتر 

صورتی که یکی از پاس در فوتبال بسیار حیاتی است، به

پاس همه "تباط عنوان داشتند در این ار شوندگانمصاحبه

فوتبال بازي  شودینمفوتبال نیست، اما بدون پاس هم 

در فوتبال چندین مدل پاس مانند پاس کوتاه  معموالً. "کرد

و بلند، پاس عمقی، پاس رو به عقب، پاس عرضی و پاس 

به اینکه پست  با توجه. شودیمخالقیت یا پرریسک ارسال 

مهاجمان هدف کمترین فاصله را با درواة تیم حریف دارد و 

دفاعی تیم حریف حضور دارند،  سومکآنها در ی معموالً

ي خالق و عمق هاپاسکه از  خواهندیممربیان از آنها 

بیشتر استفاده کنند، در پیشینۀ تحقیق نیز چندین مقاله 

)؛ 13( 2012نوش،)؛ فرانک و 24( 2019و لمبا،  نورپراب(

)؛ 21( 2017)؛ مولر، 15( 2014هرم و همکاران، 

)) بر اهمیت کیفیت پاس در ارزیابی 20( 2008، 1میدکالف

کردند. بنابراین هرچه درصد پاس  دیتأکعملکرد بازیکنان 

صحیح مهاجم هدف بیشتر باشد، احتمال ایجاد موقعیت 

. ودشیمی تیم بیشتر زنگلی، فضاسازي و در نهایت زنگل

ي مهاجم هدف مانند هاپاساز سوي دیگر کیفیت و دقت 

ي دیگر به کنترل بازي و ایجاد شرایط بهتر هاپستبازیکنان 

. بنابراین پاس صحیح فاکتوري مهم در کندیمکمک 

 مهاجمان هدف است. ژهیوبهارزیابی عملکرد همۀ بازیکنان 

کورس موفق (فرار پشت مدافعان): کورس موفق یا فرار 

مدافعان یکی از متغیرهاي مهم و ویژة مهاجمان است  پشت

که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عبارت است از 

توانایی مهاجم براي دریافت توپ در فضاي پشت مدافعان 

که تیم نیاز به ضدحمله یا حمله پس از ارسال پاس. زمانی

از طریق پاس بلند دارد، این توانایی مهاجم، تیم را در 

. بسیاري از مهاجمان کندیمبه هدفش کمک  رسیدن

فوتبال امروز دنیا و ایران در این متغیر توانایی بسیاري دارد 

ي زیادي ایجاد کنند و هاتیموقعاز این روش  اندتوانستهو 

به اینکه استفاده  با توجهي زیادي را به ثمر برساند. هاگل

شود، میي بلند همچنان در فوتبال ایران استفاده هاتوپاز 

که  کندیمداشتن مهاجمانی با چنین توانایی به تیم کمک 

تنوع تاکتیکی خود را باال ببرد. بنابراین این متغیر یک مزیت 

. در نتیجه توصیه رودیمشمار اساسی براي مهاجم نیز به

ي مهاجم هدف این متغیر گذارارزشي هامدلدر  شودیم

 نیز درنظر گرفته شود.
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Abstract 
The aim of the present study was to identify functional variables affecting the financial 
value of Iran football players. The research method was qualitative conducted based on 
the thematic analysis. The statistical population consisted of those with AFC 
professional coaching certificates, Iran premier league coaches and AFC instructors. 
The sampling method was purposive and the sampling continued until theoretical 
saturation. To ascertain the data saturation, the researchers interviewed 2 more subjects 
and finally 9 (9 + 2) subjects were used to collect data using in-depth interviews. Coding 
method was used for data analysis. NVIVO10 software was also used to classify and 
rank the data. The results indicated that the defensive functional variables of the strikers 
included ball clearance, ball interception, defensive duels, defensive aerial passes, 
blocks and tackles (sliding ) and offensive functional variables of the strikers included 
goal scoring, goal pass, to create a chance of goal scoring, key pass, shooting, offensive 
duels, offensive aerial passes, correct pass and successful course (hold the ball behind 
the defenders). According to the obtained results, authorities, organizations and clubs 
involved in players transfer are recommended to pay special attention to functional 
variables (defensive and offensive) during the negotiation and final summation to make 
a contract with the strikers. 
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