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Abstract 
The purpose of this study was to estimate the prices of Iranian professional soccer league 

players, as well as to compare the regression methods and neural networks in predicting 

that. The research method was mixed exploratory designs, which is a combination of 

qualitative and quantitative methods. The statistical population of the study in the 

qualitative part consisted of managers, coaches of clubs and experts familiar with the field 

of player buying and selling. Therefore, fourteen people were selected by snowball method 

until reaching the saturation point. The statistical population in the quantitative section 

also included all footballers present in the Persian Gulf Football Professionals League in 

the years 2018-2019, 226 of whom were selected by Cochran formula and stratified 

random sampling. The data collection in qualitative part included in-depth interview with 

statistical sample whose reliability was calculated 81% through test-retest method. The 

data needed for quantitative analysis were also collected from reputable sites and the 

Iranian Football League. Pearson correlation coefficient, linear regression and radial 

neural networks were used to predict and design the model using SPSS software version 

21 and R version 3.6.2. The findings of qualitative research showed that player 

performance, personal characteristics, abilities, club characteristics and bubble-generating 
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factors are effective in determining the price of football players. The results indicated that, 

despite the benefits of regression methods in predicting problems, because of the 

multifaceted and complex pricing of soccer players, artificial neural network models 

would cover more variables and be more efficient and accurate. 

 

Keywords: Pricing Football Players, Persian Gulf League, Neural Networks. 

 
 

Extended Abstract 

Background and Purpose 

Today’s, football is recognized as the most favorite and popular sport in many 

countries so that many have known it as their national sport [1]. From sports clubs’ 

managers’ view, the critical decision that may have a sufficient impact on either 

the success or failure of football clubs in the recruitment of players, which requires 

be carefully scrutinizing and then taking [2]. Nevertheless, it should be informed 

that determining the price or contract amount to attract players forms an important 

part of the sport's economy, with minor fluctuations in this amount, which may 

have a significant impact on both the revenue and profitability of the clubs . 
In the past few studies, to estimate players' prices, the regression and other 

statistical methods have been employed. Nevertheless, the use of new approaches 

such as artificial intelligence and its areas such as neural networks and machine 

learning is increasing in all sciences [3]. As such, regarding the importance of 

pricing of football players, as well as the strengths and weaknesses of different 

methods to calculate and estimate this case, this paper aims to compare the 

regression and neural network methods until the authorities can choose the best 

and most appropriate way to estimate the price of football players. 
 

Materials and Methods  

The research method can be considered as a combination of both qualitative and 

quantitative methods, which are also so-called combination designs in sport 

management studies.  

• The qualitative research population to specify the critical factors affecting the 

pricing of football players including managers and coaches of football clubs 

as well as the experts in the Gulf Football Professionals who were familiar 

with the field of buying, selling and transferring players. 

• The quantitative research population to estimate the prices of all players in the 

Persian Gulf Football Professionals in 2018-2019, with 16 teams and 554 

players. 

• For determining qualitative statistical sampling, the purposive sample and 

snowball sampling were employed. The sample size was set at 12 until 
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reaching the saturation point, but the interview continued until the 14th to be 

sure . 

• For determining the quantitative statistical sample, Cochran's formula for 

finite population among Persian Gulf Professional League footballers was 

utilized. Here, the research tool in the qualitative method was an in-depth 

interview with a statistical sample, which was applied to determine its 

reliability by test-retest method.  

• The required data for quantitative analysis were also gathered from some valid 

sites and Iran Football League organization. Pearson's correlation coefficient, 

linear regression and radial neural networks are also employed to predict and 

design the model using softwares of SPSS v.21 and R v.3.6.2 . 

 

Findings 
The results of the qualitative study revealed that some aspects such as the player 

performance, the personal characteristics, abilities, club characteristics, and 

bubble-generating factors, could influence the price of football players. After 

determining the factors affecting the pricing of football players by experts, its 

prediction was carried out using both regression and neural networks. At first, the 

data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov test. As the significance level of 

the data was more than 0.05, the distribution of sample was normal, and the 

Pearson correlation coefficient was performed. To do so, the linear regression was 

implemented to predict the correlation between research variables with player 

pricing. According to the results of linear regression, club value, age and height 

of the player, the number of clean sheets as well as the number of goals conceded, 

the number of goals scored and assisting in goal scoring has a significant effect 

on their pricing. The equivalent equation is as follows: 
 

Y =10.13 X3 – 0.34X4 + 11.01X5 +1.17 X11 + 24.71X12 – 8.113 X13 + 3.89X15 – 

0.1619  
 

Based on the formula obtained from the regression results, club value (X3), player 

height (X5), total playing time in the Pro League (X11), number of clean sheets 

(X12) and assisting in goal scoring (X15) will have a considerable positive impact, 

with each of them increasing in price relative to their multiplier. Moreover, the 

age of the players (X4) and the number of goals conceded (X13) would have a 

negative impact on the final price of the players. Furthermore, the neural networks 

were designed to estimate the price of football players through the trial and error 

method and further model training as well as by both decreasing and increasing 
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the number of hidden layer neurons, and different steps of the final model of this 

study, as illustrated in Figure (1).  

 

 
Figure 1. The Model Extracted Using Neural Networks with Four Neurons in the 

Hidden Layer 

 

From Figure (1), a neural network with radial functions of a supervised type was 

employed to design this model. The stimulus functions of the neurons in this 

network were sigmoidal functions and the type of network training was 

momentum, with a momentum value of 0.67. The learning rate was determined 

according to the training data of the network (0.75) and the number of iterations 

of the algorithm (4000). 

 

Conclusion  
The findings of this study confirmed that the linear regression equations were not 

very suitable to estimate, and does not cover all effective dimensions and variables 
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due to the complex and multidimensional pricing behavior of football players. As 

a result, it requires the use of a model that can be fitted to the pattern of 

relationships existing between the effective variables better and better. Among the 

limitations that are common to all regression studies, one can note the variance of 

errors, the assumption of a default distribution for variables, the linearity of the 

relationship between dependent and independent variables. Here, the neural 

network methods do not impose any initial assumptions on the distribution of data 

and their value becomes apparent when the relationship between the independent 

variables (price of football players) and the dependent variable (effective factors) 

is unclear. Besides, the generalizability of the network allows the model to predict 

the price of a new player well and accurately. 
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 مقالة پژوهشی

تخمین قیمت   در عصبی مصنوعی ۀ و شبک خطیهای رگرسیون روش ۀمقایس

  1ایران  ای فوتبال بازیکنان حرفه
 

 4نژادیان، شهرام لنجان3، مهدی سلیمی2سلطان حسینی، محمد 1محسن طیبی

 

 ، اصفهان، ایران دانشگاه اصفهان  ،دانشکده علوم ورزشی دکتری مدیریت ورزشی،دانشجوی  .  1

 مسئول( ۀ  )نویسند  ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان   ،دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی.  2

 ، اصفهان، ایران دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهاناستادیار مدیریت ورزشی،  .  3

 ، اصفهان، ایران دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهاناستادیار بیومکانیک ورزشی،  .  4
 

 1398/ 08/12تاریخ پذیرش:                         26/09/1398تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

های  ، مقایسه روشای فوتبال ایرانتخمین قیمت بازیکنان لیگ حرفه  برعالوه  پژوهش، این    شدنهدف از انجام

های آمیخته با استفاده از طرح  شدن پژوهشروش انجامبود.    بینی آنپیشدر  های عصبی  رگرسیون و شبکه

مربیان    ، مدیران  ، در بخش کیفی  پژوهشآماری    . جامعه استکیفی و کمی    هایاکتشافی بود که تلفیقی از روش

 تا رسیدن به نقطه اشباع نفر    14که  بازیکنان بودند  با حوزه خرید و فروش    آشنا  و  و کارشناسان خبره  هاباشگاه

ای فوتبال های لیگ حرفهفوتبالیست  همة  ، جامعه آمارینیز    در بخش کمی  .ندانتخاب شدبرفی  روش گلولهبه

با عنوان نمونه بهکوکران  فرمولاز ها با استفاده از آننفر  226که  ندبود 2018-2019 هایسالخلیج فارس در 

طریق مصاحبه عمیق بود که پایایی آن از    ، در روش کیفی  پژوهشابزار    ای انتخاب شدند.روش تصادفی طبقه

های از سایتنیز    کمی  هایروشهای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل  دادهحاسبه شد.  م  81/0وش بازآزمون  ر

-شبکه  از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و.  ندشد  آوریجمع  ایران  و سازمان لیگ فوتبالمعتبر  

بینی  پیش برای 3.6.2 نسخه  آرو  21 ة نسخ اساسپیاسافزارهای گیری از نرمبا بهره نیز  شعاعی های عصبی

های که عملکرد بازیکن، ویژگی  این بودحاکی از    در بخش کیفی  های پژوهشیافته  .استفاده شد  راحی مدلو ط

در تعیین قیمت بازیکنان فوتبال باشگاه و عوامل ایجادکننده حباب،    هایویژگی ها،  های آنشخصی، توانایی

ل،  ئبینی مساهای رگرسیون در پیشکه با وجود مزایای روش  نشان داد  پژوهشنتایج  همچنین  .  ثیر دارندأت
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متغیرهای بیشتری    مصنوعی  های شبکهگذاری بازیکنان فوتبال، مدل بودن قیمتعلت چندوجهی و پیچیدهبه

 تر خواهند بود. کاراتر و دقیق و دهدمیرا پوشش 
 

 .های عصبیشبکه ها، لیگ خلیج فارس، گذاری فوتبالیستقیمت واژگان کلیدی:

 

 ه مقدم
شود؛ تاآنجاکه بسیاری از محسوب میترین ورزش در اغلب کشورها  پرطرفدارترین و محبوب  ،فوتبال

ها از هواداران در ورزشگاه اند. لبریزبودنجهان آن را در ردیف ورزش ملی خود قرار داده کشورهای

تلویزیونی،  چندمیلیونی ها از بینندگانای و جهانی و برخورداری رقابتدیدارهای داخلی، ملی، قاره

،  2017حسینی، رضوی و سلیمی،  معرفی کرده است )سلطان جهان ورزش ترینمحبوب را فوتبال

 ها،ورزش تمامی با در مقایسه و است ورزش و پرطرفدارترین ترینرایج فوتبال، نیز ما کشور (. در18

خود طرفدار  و  ورزشکار تعداد بیشترین به  دهقان ع   چیان،ساعت)  است داده اختصاص را  لیزاده، 

 شده تبدیل  المللیبین صنعتی  به  فوتبال امروزه ورزش براین،عالوه(.  132،  2011،  الهی  و   قهفرخی

  پیش  ایگونهبه  شرایط  و دارد ملی غرور و تبلیغات، سیاست با تنگاتنگی   هرابط که  صنعتی است؛

-سرمایه با کشورها که گونهبدین شد؛ خواهد رشته ورزشی منجر  این   روزافزون  اهمیت  به  که  رودمی

 پی د جهان، اول طرازو ورزشکاران  مربیان جذبای فوتبال و های حرفههنگفت در لیگهای ذاریگ

 .(399، 2014)امیرتاش و مظفری،  هستندورزشی  موفقیت در این رشته

های فوتبال بر موفقیت یا شکست باشگاه  ترین تصمیمی کههای ورزشی، مهماز دیدگاه مدیریت باشگاه 

،  1، جذب بازیکنان است )امیر و لیونشودباید بسیار دقیق بررسی و سپس اتخاذ    و  استیرگذار  أثت

اخیر نگرش   نشان داد که در دو دهه(  2017)  2مولر، سیمونز و وینمن   پژوهشنتایج  (.  561،  2005

بازیکنان، کمک به جذب  تیمخالقانه  به  است؛ ها  های شایانی  توانستهطوریبه  کرده  با وجود  که  اند 

بازیکنان  ها دست یابند. درواقع،  بندی باشگاهجایگاه مناسبی در جدول ردهو    موفقیتبه    ،حداقل بودجه

باشگاه  برای  آنفوتبال  را جذب میهایی که  نهها  انسانی هستندکنند،  منابع  مهارت  ، تنها  و  بلکه  ها 

 .شوندتوانند معامله  و میند  که ارزشمند  هستند  نیز  هایی نامشهودیدارایی  هاورزشی آنهای  تخصص

ها یک ارزش مجازی اول اینکه آن  دارند:( معتقد است که بازیکنان فوتبال دو ارزش  2005)  3پولتی
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ارزیابی آن از طریق  افزایش یا کاهش میدارند که  نگه یابد و این ارزش تا زمانی  ها در زمین بازی 

ست که فوتبالیست برای ا  دوم زمانی   داشته باشند؛ که در یک باشگاه قرارداد قانونی  شود  داشته می

البته این ارزش به بازیکنانی   ؛شودو ارزش مجازی وی به ارزش واقعی تبدیل می   شدهفروش عرضه  

ی« تجاررزش  ا»که به آن    و ارزش الزم برای فروش در برابر پول را دارند  ها مهارتاست که  مربوط  

تواند قرارداد پولی است که یک تیم می  جاری یک بازیکن برآوردی از میزانگویند. درواقع، ارزش تمی

 (. 486، 2014، 1بریکر و کریس - )هرم، کالسنفروشد بازیکن خود را به تیم دیگری ب

اذعان  هزینه  دربارۀ باید  فوتبال  بازیکنان  قیمت  انتقال و  و  نقل  از سال    کردهای  تا قبل    1970که 

آسانی توانایی پوشش  توانستند قیمت و دستمزد بازیکنان را در سطوحی که بهها میباشگاه  ،میالدی

اما ح را داشتند قرار دهند،  قانون  ذ آن  اروپا که    بیشترینف  ظهور    وسیلۀبهدستمزد ورزشکاران در 

های  ها با باشگاه زنی فوتبالیستچانهاجرا و تکمیل شد، قدرت    2تلویزیون و ماهواره و قانون بوسمن

،  3شد )اشمه منجر    1990خود را افزایش داد و به انفجار قیمت و دستمزد ورزشکاران پس از سال  

شاهد رشد    2001سال، تا سال  پنج  های برتر در طی  (. قیمت بازیکنان فوتبال در لیگ139،  2005

تونارو،  درصد در آلمان بود )   15درصد در انگلستان، فرانسه و ایتالیا و    24تا    22درصد در اسپانیا،    28

و کل   افزایش قیمتنشان داد که ز ( نی2012) 5روسکا  پژوهش(. نتایج 282، 2005، 4کالرک و وینی 

طور به 2011تا  2006های بخش رومانیایی در سال در هزینه ناخالص ناشی از نقل و انتقال بازیکنان

میلیون   5/4برای همین پنج سال به    پس از کسر قیمت خرید  و سود  بودمیلیون یورو    1/18متوسط  

  طبیعی،   طور( حاکی از این بود که به2017)  6یالدو و شمیر  پژوهشبراین، نتایج  عالوه  .رسیدیورو  

و همواره این    گذاردمی  ثیرأ ت  بازیکنان  قیمت و حقوق   بر   فوتبال  بازیکنان  نقل و انتقال  نرخ  افزایش

زنی بازیکنان فوتبال بسیار  قدرت چانهو    قیمت  نیز  اخیر  ۀدر ده  .است  ثیر مثبت و در حال رشدأ ت

کنند  رقابت باقی بمانند، سعی می  ۀبرای اینکه بتوانند در عرص هاو باشگاه است بیشتر از گذشته شده

بودن بازیکنان برجسته، ناچار به پرداخت قیمت علت گرانبه بنابراین  کنند؛بازیکنان برجسته را جذب 

ها  این افزایش قیمت(.  283،  2005،  و همکاران  )توناروزیاد خواهند بود  بسیار    و انتقال   های نقل هزینه
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 پول برای خرید بازیکن و  های زیادی قادر به پرداختباشگاه   ،گذشته  ۀدر دو دهکه    شودمیموجب  

 .  (146، 2012)روسکا، بدهی خود نباشند 

کننده ترکیبی  گذاری منعکسهای قیمتگذاری در ورزش هنر است و تصمیمامروزه قیمت،  اینجودوبا

(  P)  1چهار پی گذاری یکی از  . قیمتاستهای پیچیده  از بصیرت، تجارب گذشته و تجزیه و تحلیل

ورزشی   بازاریابی  در  خأل  استمهم  در  نمی  که  فر  شود؛ایجاد  است   ییندابلکه  چندوجهی  و  پویا 

این در حالی است که   ؛(185،  2017زاده،  حسینی، زبردست، نصراصفهانی، عموزاده و حاجی)سلطان

همچنین بعضی    .کندگذاری خاص پیروی نمیقیمت  قیمت بازیکنان فوتبال از اصول و روشتخمین  

. استعکس آن نیز در فوتبال صادق  رو ب  اندقیمت عملکرد خود بسیار گران  نسبت بهبازیکنان فوتبال  

( نیز حاکی از این بود که برخی از بازیکنان بیش  2014) 2دی، بانرجی، گوش و ماندال  پژوهش نتایج  

  ؛این موضوع نیز صادق است  خالفو    کنندمیاز شایستگی و عملکرد خود حقوق و دستمزد دریافت  

. استدشوار    یاربینی قیمت بازیکنان فوتبال کاری بسکه تخمین و پیش  کردتوان اذعان  می  بنابراین

تبدیل  ای سخت  لهئبینی را به مسوجود پارامترهای زیاد و در بسیاری از موارد پنهان، پیش  ،درواقع

بینی  ریاضی نیز از ارائه راهکارهای مناسب برای ساخت الگوی پیش  های پیچیدۀاست که الگوریتم  کرده

 (. 3، 2015زاهدی، یاند )زارعیان، الهی، سجادی و قاضکارآمد عاجز مانده

قضاوت و    از طریق  های قدرتمند مزایا و استدالل مبین    ورزشی  در دیگر علوممطالعات گذشته  البته  

دادهتصمیم برمبنای  آماریگیری  زمانیبه  است؛  های  تصمیم  خصوص  شبیه  پیچیده  هایکه  به ای 

اما    ،(384،  2006،  3)ایوانز  ارزش خرید و فروش بازیکنان فوتبال وجود داشته باشد  و تخمین  ارزیابی

  پیشرفت چندانی نداشته ها  دیگر ورزش  در مقایسه باهای آماری  ورزش فوتبال از نظر استفاده از داده

ها و اطالعات  لت حجم بسیار ناچیز دادهع بهورزش فوتبال را    4ورک تایمزوی، نی2010است. در سال  

،  5های مهم معرفی کرد )کاپالن دیگر ورزش  در مقایسه باهای آماری  ورزشی با کمترین داده آماری،  

 شدید رقابتوجود   متحول و پویای ورزشی و  محیطعلت  بهاین در حالی است که    ؛(124،  2010

نهایی    و موفقیت  استوز الزامی  رهعات بالها و اطاستفاده از دادهها،  های ورزشی و باشگاه سازمان میان

 جدید  هایفناوری اطالعات و دانش کارگیریه ب و جذب در سازمان به توانایی هاآن بقای گاهی و حتی

 به   نیل   برای(.  114،  2019)سلیمی و طیبی،  کنند   مزیت رقابتی خلق  بتوانند نوعی   تا  دارد بستگی
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مانند  هایفناوری  هدف،  این مصنوعی،  جدید  اطالعاتیسیستم  هوش   گیریچش طوربه  و...   های 

  توسعه و ایجاد برای  سنگینی  گذاریسرمایهها  ی ورزشی و باشگاه ها و سازمان اندگرفته قرار مدنظر

های  و حوزه  جدید مانند هوش مصنوعی های  فناوریاستفاده از امروزه  شوند.  یم   متقبل  هاسیستم این

افزایش  در تمامی علوم روبه...  ها و حسگرها وهای عصبی، یادگیری ماشینی، رباتآن از قبیل شبکه

 مصنوعی  هوش ، تجاری دید از هوش طبیعی بر کسی پوشیده نیست. در مقایسه با و مزایای آن  است

حوزه آنو  دوام  یی مزایا  های  هزینه  همچون  یک  بیشتر،   قابلیت  بیشتر،(  پایایی)  دستیکمتر، 

که خالقیت، درک و تنوع تجارب آن از هوش طبیعی کمتر  درحالی  ؛دارندتکثیر    مستندشدن و قابلیت

قادر به شناسایی    های عصبی و شبکه  هوش مصنوعی  ، درواقع  (.235،  2018است )سلیمی و طیبی،  

مانند انسان فکر    الزاماً  ها. این سیستمهستند  براساس قوانین فکرکردن خودگیری  الگوها و تصمیم

درستی انجام را به  و کار خود  کنند ، عاقالنه رفتار میبراساس قوانین خاص خود فکر کرده  ، اما کنندنمی

کاوی است که از طریق های دادهترین تکنیکیکی از موفقاین حوزه    (. 217،  2012،  1)مورفی   دهندمی

ازمجموعه  الهاممدل  ای  پیوندی  برای  های  قابلیت سودمند  انسان که  از مغز  ، دارد  ها پژوهشگرفته 

روابط غیرخطی بین    (. 236،  2013،  2)النتزبینی کند  ها را پیشتواند رابطه غیرخطی بین پدیدهمی

ولی طبیعت و ذات این روابط  ،سازی شودرگرسیونی مدلهای متنوع مدل ۀوسیلتواند بهپارامترها می

های خوبی تجزیه و تحلیل کنند. شبکهرا به  ل پیچیدهئمساتوانند  هایی نمیطوری است که چنین مدل

عنوان یک مدل تشخیص روندهای  به  ، شوندهای عصبی خوانده میعصبی مصنوعی که اغلب شبکه

های پنهان بین متغیرهای وابسته و  یرخطی پیچیده یا الیهد روابط غ نتوانناپارامتری و غیرخطی می

زمانی که    ، برعکس  کنند، اماهای رگرسیونی عمل  روشدر مقایسه با  د و با دقت بهتری  نمستقل را بیاب

پارامترهای بررسی باشد  رابطه غیرخطی آشکار  شده بین  نظر می  ،وجود نداشته  رسد در مواردی به 

، 1987،  3ه دهد )الپدیس و فاربر ئمقایسه با رگرسیون خطی نتیجه بهتری اراتواند در  شبکه عصبی نمی

گیری و مقایسه نتایج استفاده  از دو روش برای تصمیم  ...های پزشکی، جغرافیا وامروزه در رشته  (.134

( 2016ایزدبار، معماری و موسوی )ای انجام نشده است.  شود، اما در ورزش فوتبال چنین مقایسهمی

تاکتیک،    پژوهش در   مانند  نتیجه رسیدند که عواملی  این  به  مربعات معمولی  با روش حداقل  خود 

  فوتبال  گذاری بازیکنان تکنیک، آمادگی جسمانی، مقبولیت اجتماعی و برند باشگاه در معادله قیمت

مولر2014)و همکاران    هرممؤثرند.   و  بازار  نیز  (  2017)و همکاران    (  با    فوتبال  بازیکنانارزش  را 
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ی  پژوهش( در  2017یالدو و شمیر )استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندسطحی برآورد کردند.  

های فوتبالی و متغیرهای فیزیولوژیک  متغیرهای مهارت  با   خود با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین

( نیز ارزیابی  2014)و همکاران    دی.  دپرداختنبینی قیمت بازیکنان  به پیشمانند ارتفاع، وزن و سن  

  پژوهشدر  (  2015)و همکاران  زارعیان  قیمت بازیکنان کریکت را براساس شبکه عصبی انجام دادند.

روش از  استفاده  با  پیشخود  به  هوشمند  شرکتهای  کشورهای  موفقیت  بازیبینی  در  های  کننده 

های عصبی پرسپترون با استفاده از شبکهها  آن  پژوهشنتایج    ریودوژانیرو پرداختند.  2016المپیک  

بسیار    2012شده نتایج المپیک  بینیپیش  ۀواقعی و رتب  ۀبینی رتبحاکی از این بود که خطای پیش 

و بسیاری    اندثیرگذار بودهأ قیمت بازیکنان ت  برمتغیرهای متفاوتی    ها، پژوهشدر هریک از این  .  است  کم

انتقال و خرید بازیکنان جدید،    ، درواقع  .اندثیرگذار شناسایی نشدهأ از عوامل ت اینکه نقل و  با وجود 

ابعاد از اهمیت    ۀهای فوتبال در همها برای باشگاههای غیرواقعی و قراردادهای هنگفت آنگذاریقیمت

گذاری و تعیین امل مؤثر بر قیمتتالش بسیار اندکی برای شناسایی عو،  بسیار زیادی برخوردار است

  های معدود پژوهش، با وجود تالش در  حقیقتدراست.    شدهگذاری بازیکنان  اصولی فراگیر برای قیمت

ن در  اشده در این زمینه، تعیین متغیرهای اساسی برای تعیین قیمت توسط خبرگان و متخصصانجام

های ساده صورت  و بیشتر توسط اطالعات محدود و معادالت ریاضی و رگرسیون  انجام نشده این حوزه  

قطعیت در مباحث    نبود ها و  همچنین با توجه به پیچیدگی   . استو فاقد روایی الزم و کافی    است  گرفته

برخی از این  و محاسبه الگوی نهایی تعیین قیمت در    شدنهای انجامبینی قیمت بازیکنان، روشپیش

-بندی، تحملقابلیت، اصالح، یادگیری تطبیقی، دسته  ،شدههای ارائه و مدل   یستمناسب ن  هاپژوهش

بازیکنان،    همۀبرای محاسبه قیمت    ر از همه استنتاج الزم را ندارند و این خألتپذیری خطا و مهم

 شود.شده دیده میکشفخصوص بازیکنان جدید و استعدادهای تازههب

تعیین دستمزد یا مبلغ قرارداد بازیکنان، بخش مهمی از اقتصاد ورزش را تشکیل    کرد کهباید اذعان  

ها  ر درآمد و سودآوری باشگاهبتوجهی    درخورثیر  أ که نوسانات جزئی در این مبلغ تطوریبه  ؛دهدمی

گذاری و تعیین قیمت بازیکنان، بهای  ریزی دقیق در ارزشبرنامه  فقدانترتیب که    بدین  ؛خواهد داشت

باشگاهس برای  عالوهنگینی  گذاشت.  خواهد  برجای  باشگاه  ،براینها  از  کشور  برخی   برای های 

-ها و ارگاننوعی توسط سازمانبهو  رو هستند  ههایی روبآوردن منابع مالی با مشکالت و چالش دستبه

شوند و درآمدزایی اندک دارند )ایزدیار، معماری  مین مالی میأ بخش خصوصی ت   گاهی های دولتی و  

حامی  های مختلفی ازجمله جذب  حلراه  ها رفع این نارسایی   برایکه  یاگونه(؛ به26،  2016و موسوی،  

، در صورت آگاهی مدیران باشگاه از عوامل مهم  توضیحاتبندند. با این  کار می و گرفتن وام را به مالی

توانایی تخمین قیمت آن  بازیکنان فوتبال گذاری  قیمت بهینه  ، بودجه ورزشی بهها و  و  شده  صورت 
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به  خطرهای )کیفرهزینه  مربوط  غرامت کمتر خواهد شد  به مطالب  (.  285،  2017،  1های  توجه  با 

های مختلف در روش هایو ضعف هاقوتگذاری بازیکنان فوتبال و همچنین و اهمیت قیمت ذکرشده

  ، بینی قیمت بازیکنان فوتبالبر پیشعالوه  ،پژوهش این  شدن  ، هدف از انجامامرمحاسبه و تخمین این  

ترین  ن امر بتوانند بهترین و مناسبتا مسئوال  استهای عصبی  های رگرسیون و شبکهروش  ۀمقایس

 کنند.روش را انتخاب 
 

 پژوهش روش
که در مطالعات مدیریت ورزشی،  است ی  تلفیقی از دو روش کیفی و کمّ  پژوهشاین    شدنروش انجام

های  با روش  پژوهشزمانی که    ،نامند. درواقعنیز می«  های آمیختهطرح »هایی را  ترکیب چنین روش

با روششود و  میکیفی شروع   به آن  های کمّسپس  یابد،  ادامه  اکتشافی»ی    گویند  «طرح آمیخته 

ی تشکیل  دو بخش کیفی و کمّ  از  پژوهش  که اینبا توجه به این(.  36،  2019،  2کوارترمانو    پیتز ،لی)

قیمتدر بخش کیفی    پژوهش آماری    ۀجامع  ،شده بود  بر  عوامل مؤثر  تعیین  بازیکنان    گذاریبرای 

خلیج ای فوتبال  حاضر در لیگ حرفه  و کارشناسان خبره  های فوتبالباشگاه   مدیران و مربیان  ،فوتبال

جامعه آماری    ،براینعالوه.  ندبودآشنا  انتقال بازیکنان    و  خرید و فروش و نقل  ۀکه با حوز  ندفارس بود

ای فوتبال خلیج  های حاضر در لیگ حرفهفوتبالیست  همۀ  ،تخمین قیمت بازیکنان  برایی  در بخش کمّ

نفر   554ها  تیم و تعداد بازیکنان آن  16ها  که تعداد این تیم   ندبود  2018-2019  هایسالفارس در  

گیری هدفمند استفاده شد و نمونه  گیریاز روش نمونهبرای تعیین نمونه آماری در بخش کیفی    بود.

تعیین شد،  دوازده نفر  ،  4حجم نمونه آماری تا رسیدن به نقطه اشباع  .دش  اجرا  3برفی گلوله   به روش

حجم  تعیین    برایی،  در روش کمّهمچنین  م ادامه یافت.  همصاحبه تا نفر چهارد  ،اطمینان  برایولی  

آماری بین فوتبالیست لیگ حرفهنمونه  از  های  برای  فرمولای خلیج فارس  محدود    جامعه  کوکران 

در روش    پژوهش ابزار    ای انتخاب شدند. نفر با استفاده از روش تصادفی طبقه  226  که   شد استفاده  

اتکابودن  اطمینان از قابل  همچنین  و  هامصاحبه  روایی   تعیینمصاحبه عمیق با نمونه آماری بود.    ، کیفی

 اجرای ها،  مصاحبه  اجرای  ریزی کلیها، طراحی برنامهدر تعیین موضوع مصاحبه  طریق دقت   ، ازها آن 

چرایی    دربارۀ  توضیح  و  هاداده  بارۀاظهار رازداری در  پژوهش،مصاحبه با معرفی شخصی، بیان هدف  
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برای مصاحبه توسطانتخاب مصاحبه  یادداشتپژوهشگر در طول مصاحبه  شونده  حلیل ت  برداری،ها، 

  براین،عالوه.  شد  انجام هاگزارش نتایج مصاحبه  از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی و  هامصاحبه

مصاحبه کل  میان  از  بازآزمون  پایایی  محاسبه  سه  برای  بهها،  انتخابمصاحبه  تصادفی  و    شد  طور 

  شده درروز کدگذاری شدند. سپس کدهای مشخص  25  ها، دو بار در فاصله زمانی بینن هرکدام از آ

و شاخص ثبات در    شدند شده با هم مقایسه  های انتخابدو فاصله زمانی، برای هرکدام از مصاحبه  این

نتایج کدگذاری در جدول  .  محاسبه شدها  توافق  نبودو    هادو مرحله کدگذاری، از طریق میزان توافق

 ذکر شده است.  شمارۀ یک
 

 پایایی مصاحبه به روش بازآزمون  محاسبه -1جدول 
Table 1- Calculation of interview reliability by retest method 

 

 با   روزه برابر  25تعداد کل کدها در فاصله زمانی    ،شودمشاهده می  شمارۀ یکگونه که در جدول  همان

هایی  توافق)ها  توافق  نبودو تعداد کل    88  با  برابر  در این دو زمان  ، تعداد کل توافقات بین کدها215

با استفاده    پژوهش های این . پایایی بازآزمون مصاحبهبود  39با  رود تصادفی باشند( برابر  که انتظار می

ها، از  آمده از مصاحبهدستهای بهبرای تجزیه و تحلیل داده .  بود  درصد  81  با   برابر  ذکرشده از روش  

های  داده   نیز  یدر روش کمّ  شد.  تفادهاس  گزینشیری  ذاکدگمحوری و  اری  ذکدگ باز،    روش کدگذاری

 ردیف 

Row 

عنوان  

 مصاحبه

The Title 

of the 

Interview 

تعداد کل  

 کدها 

Total 

number 

of Codes 

 ها تعداد توافق

Number of 

Agreements 

  نبودتعداد 

 ها توافق

The Number 

of Non-

Agreements 

پایایی بازآزمون  

 )درصد( 

Test-Retest 

Reliability 

(Percentage) 

1 
 3مصاحبه 

Interview 

3 
74 31 12 83 

2 
 7مصاحبه 

Interview 

7 
71 29 13 81 

3 
 9مصاحبه 

Interview 

9 
70 28 14 80 

 جمع کل  

Total 
215 88 39 81 
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سایت  ، وب1های معتبر همچون ترانسفر مارکت تخمین قیمت بازیکنان فوتبال از سایت  برایمدنظر  

سایت رسمی  های فوتبال لیگ برتر، وبسایت رسمی باشگاه، وب2رسمی سازمان لیگ فوتبال ایران

طراحی مدل    برایها  دادهاستخراج شد. تجزیه و تحلیل  ...  و  3فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران

فوتبال  پیش بازیکنان  قیمت  استفاده  بینی  و  از  با  چندگانه  عصبی  شبکهسازی  مدلرگرسیون  های 

   . شدانجام  3.6.2 ۀنسخ 6آرو  21ۀ نسخ 5س اساپیاسافزارهای نرمگیری از با بهره 4شعاعی 
 

 نتایج 
کیفی آمار  بخش  قیمتتعیین    برای  در  بر  مؤثر  فوتبالعوامل  بازیکنان  از    چهارده با    گذاری  نفر 

  215  ،یند مصاحبهاطی فر  پژوهشدر این    .شدانجام    مصاحبه  پژوهشنظران حوزه  متخصصان و صاحب

شد   استخراج  اولیه  انتزاعی  88به  و  کد  شدمفهوم  تبدیل  از    . تر  هماینکه  پس  اولیه   ۀ کدگذاری 

، مشخص  ها توافق نظر داشتندشوندگان نیز در آنمصاحبه   کدهایی که بقیه  انجام شد،   هاپرسشنامه

ها و به هریک از طبقه  ندبندی( شدبندی )مقولهطبقه  های مشابهیدر دسته  این کدهاشدند. سپس  

جدول  .  داده استآن طبقه را تشکیل    ۀکه مجموع   بودتر از مفاهیمی  عنوانی اختصاص یافت که انتزاعی

 دهد.  ها را نشان میبندی آنهای اولیه و مقولهشده از کدگذاریمفاهیم ساخته شمارۀ دو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Transfermarket.com 

2. http://Iranleague.ir 

3. http://ffiri.ir 

4. Radial Basis Functions (RBF) 

5. SPSS 

6. R  
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 گذاری بازیکنانکدگذاری باز و کدگذاری محوری عوامل مؤثر بر قیمت -2جدول  
Table 2- Open Coding and Central Coding of the Factors Affecting Players' Pricing 

 
 

تعیین   از  قیمتپس  بر  مؤثر  متخصصانعوامل  توسط  فوتبال  بازیکنان  پیش  ،گذاری  با  به  آن  بینی 

و   رگرسیون  از  عصبیشبکهاستفاده  به    های  توجه  با  شد.  دادهپرداخته  به  از  کمّهای  نیاز  تنها  ی، 

ها،  کارگزاری با منبع بسیار موثق بودند و عواملی مانند  متغیرهایی استفاده شد که دارای مقدار کمّ
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لحاظ  عنوان عوامل ایجادکننده حباب قیمت در محاسبات  خبار، میزان محبوبیت بازیکنان و اینترنت بها

استنباطی  بخش. در  نشدند نرمال  برایابتدا    ،آمار  آزمون کلموگردادهتوزیع  بودن  بررسی  از  -فوها 

  ،بود  05/0سطح معناداری  بیشتر از  ها  معناداری داده مقدار  اینکه    با توجه به.  ف استفاده شدواسمیرن 

بود  هاداده برخوردار  نرمال  توزیع  بنابرایناز  پیرسون  ند؛  همبستگی  ضریب  آزمون  بررسی برای    از 

میزان  شمارۀ سهدر جدول .  استفاده شد گذاری بازیکنانبا قیمت پژوهشهمبستگی میان متغیرهای 

 قیمت بازیکنان نشان داده شده است. بینی  پیش برایبا همدیگر   پژوهشهمبستگی متغیرهای 

 

 با یکدیگر  پژوهشمیزان همبستگی متغیرهای  -3جدول 
Table 3- Correlation of Research Variables with Each Other 
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 میزان همبستگی متغیرهای پژوهش با یکدیگر  -3جدول 
Table 3- Correlation of Research Variables with Each Other 

 
 

تعداد افتخارات باشگاه، ارزش   مانند  پژوهش بسیاری از متغیرهای    شمارۀ سه، مطابق با نتایج جدول  

  ، براینگذاری بازیکنان فوتبال همبستگی دارند. عالوهبا قیمت  ...باشگاه، سن، قد و افتخارات بازیکن و

ه و نقش کمکی در زدن گل با تعداد  لو قدرت کنترل توپ، قدرت حم  دریبلمتغیرهایی مانند قدرت  

بینی  پیشبا یکدیگر همبستگی دارند. سپس برای  و...  گل زده، قدرت تدافعی و تعداد گل دریافتی  

 شده است.  ذکر شمارۀ چهارقیمت بازیکنان از رگرسیون استفاده شد که نتایج در جدول 
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 بینی قیمت بازیکنان فوتبال در پیشنتایج رگرسیون  -4 جدول

Table 4- Regression Results in Predicting the Price of Football Players 

  

 غیراستاندارد  ضرایب

Unstandardized 

Coefficients 

ضرایب 

 استاندارد 

Standardized 

Coefficients 
t 

 مقدار

 معناداری 

Sig. 
 

-متغیرهای پیش

 بین
Predictor 

Variables 

B 
 استاندارد انحراف 

Sd 
Beta 

X1 
 مقدار ثابت 

(Constant ) 

-

1619.03 
652.97  -2.48 0.01 

X2 

افتخارات باشگاه  

X1 
Club Honors 

x1 

5.38 5.27 0.11 1.02 0.31 

X3 

 X2ارزش باشگاه 

Club Value 

x2 
10.13 9.09 0.13 1.11 0.27 

X4 
 X3سن 

Age X3 
-34.92 5.76 -0.52 -6.06 0.00 

X5 
 X4قد 

Height X4 
11.01 3.05 0.19 3.60 0.00 

X6 

افتخارات بازیکن  
X5 

Players 

Honor X5 

33.65 26.21 0.08 1.28 0.20 

X7 

تعداد بازی ملی  
X6 

National 

Game 

-2.01 1.19 -0.10 -1.69 0.09 

X8 

تعداد کارت زرد  
X7 

Yellow Card 

X8 

3.72 2.33 0.14 1.60 0.11 
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 بینی قیمت بازیکنان فوتبالنتایج رگرسیون در پیش -4جدول ادامة 

Table 4- Regression Results in Predicting the Price of Football Players 

   

 ضرایب

 غیراستاندارد 

Unstandardized 

Coefficients 

ضرایب 

 استاندارد 

Standardized 

Coefficients 
t 

مقدار 

 معناداری 

Sig. 
 

-متغیرهای پیش

 بین
Predictor 

Variables 

B 
 انحراف استاندارد 

Sd 
Beta 

X9 
 تعداد کارت قرمز

X8 

Red Card X8 

-22.02 14.90 -0.09 -1.48 0.14 

X10 

کل تعداد بازی  

X9 

Total Playing 

Time X9 

11.77 12.80 0.22 0.92 0.36 

X11 

کل زمان بازی  

X10 

Number of 

Games X10 

1.17 1.14 0.27 1.03 0.31 

X12 
 X11کلین شیت 

Cleansheat 

X11 

24.71 3.48 1.21 7.10 0.00 

X13 
 X12گل دریافتی 

Receive Goal 

X12 

-8.11 1.47 -0.95 -5.51 0.00 

X14 
تعداد گل زده  

X13 

Goal X13 

0.15 1.91 0.01 0.08 0.94 

X15 
 X14نقش کمکی 

Assistant X14 
3.89 3.05 0.11 1.28 0.20 

X16 
 X15قدرت حمله 

Attacking 

Power X15 

0.49 4.55 0.01 0.11 0.92 
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 بینی قیمت بازیکنان فوتبالنتایج رگرسیون در پیش -4جدول ادامة 

Table 4- Regression Results in Predicting the Price of Football Players 

   

 ضرایب

 غیراستاندارد 

Unstandardized 

Coefficients 

ضرایب 

 استاندارد 

Standardized 

Coefficients 
t 

مقدار 

 معناداری 

Sig. 
 

-متغیرهای پیش

 بین
Predictor 

Variables 

B 
 انحراف استاندارد 

Sd 
Beta 

X17 
 X16کنترل توپ 

Ball Control 

X16 

6.99 6.36 0.15 1.10 0.27 

X18 

توانایی دریبل  

X17 

Dribbling 

X17 

-2.37 5.32 -0.06 -0.45 0.66 

X19 

های کوتاه  پاس

X18 

Low Pass 

X18 

-4.08 6.32 -0.07 -0.65 0.52 

X20 

های بلند  پاس

X19 

Lofted Pass 

X19 

-3.46 4.56 -0.06 -0.76 0.45 

X21 

کنندگی  تمام
X20 

Finishing 

X20 

2.75 3.49 0.09 0.79 0.43 

X22 
 توانایی هد زدن

X21 

Header X21 

1.03 2.76 0.02 0.37 0.71 

X23 

توانایی تدافعی  
X22 

Defensive 

Power X22 

5.18 2.74 0.14 1.89 0.06 
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 بینی قیمت بازیکنان فوتبالنتایج رگرسیون در پیش -4جدول ادامة 

Table 4- Regression Results in Predicting the Price of Football Players 

   

 ضرایب

 غیراستاندارد 

Unstandardized 

Coefficients 

ضرایب 

 استاندارد 

Standardized 

Coefficients 
t 

مقدار 

 معناداری 

Sig. 
 

-متغیرهای پیش

 بین
Predictor 

Variables 

B 
 انحراف استاندارد 

Sd 
Beta 

X24 
 X23زدن شوت

Kicking 

Power X23 

0.38 4.02 0.01 0.09 0.92 

X25 
 X24سرعت 

Speed X24 
0.87 4.04 0.02 0.21 0.83 

 F=12.237    =2 ADJ.R

0.545 0.594 = 2R R= 0.771   P-Value = 

0.001 

 

نتایج جدول   با  باشگاه، سن و  شمارۀ چهار،مطابق  بازیکن، تعداد کلین  ارزش  ل  تعداد گ  ،1شیتقد 

ثیر بسزایی دارد  أ ها تگذاری آنقیمت  برشده و نقش کمکی در زدن گل  شده، تعداد گل زدهدریافت

 :استآن به شرح زیر  که معادله
Y = 10/13 X3 – 0/34 X4 + 11 /01 X5 + 1/17 X11 + 24/71 X12 – 8/113 X13 + 3/89 X15 – 

1619/0  

(، کل زمان بازی  5Xبازیکن ) (، قد  3Xآمده از نتایج رگرسیون، ارزش باشگاه )دستهمطابق با فرمول ب

( برتر  لیگ  کلین 11Xدر  تعداد   ،)( )12Xشیت  زدن گل  در  نقش کمکی  و   )15X  قیمت افزایش  در   )

قیمت   ،هاموارد به نسبت ضریب آناین یعنی با افزایش هریک از  ؛ثیر مثبت خواهد داشتأ بازیکنان ت

ی ر قیمت نهایب(  13Xتعداد گل دریافتی )( و  4X. همچنین سن بازیکنان )بازیکنان افزایش خواهد یافت

عبارتی با افزایش هریک از این دو متغیر به نسبت ضریب  د داشت؛ بهنثیر معکوس خواهأ بازیکنان ت

ضریب    شمارۀ چهار،با توجه به نتایج جدول    براین،عالوه  .ها قیمت بازیکنان کاهش خواهد یافتآن 

تعیین عوامل  بین  بههبستگی  قیمتعنوان  کننده  و  مستقل  بمتغیر  بازیکنان  متغیر هگذاری  عنوان 

 4/59 یعنی  ؛است 594/0بین برابر با یر پیشضریب تعیین متغو  0/ 771وابسته در کل نمونه برابر با 

 
1. Clean Sheet 
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شود. ضریب  بینی میاین عوامل پیش  ۀوسیلهدرصد از واریانس متغیر وابسته )قیمت بازیکنان فوتبال( ب

 . است 545/0جدول شده در این تعیین تعدیل

 است یک شبکه عصبی مصنوعی شامل یک الیه ورودی، یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی  

های ورودی و خروجی با توجه به تعداد  ها در الیهرونو. تعداد نداردرون  وها تعدادی نکه هرکدام از الیه

ها در مرحله آموزش  های آنپنهان و نورونهای  شود. تعداد الیهمتغیرهای ورودی و خروجی تعیین می

می مشخص  خطا  و  سعی  از  معموالً  )کالیبراسیون(  نورون  .شودمدل  اتصال  تعیین الگوی  روش  ها، 

های  ورودی  ، این مدلدر    . کندسازی، ساختار شبکه عصبی را تعیین می های اتصالی و نوع تابع فعالوزن

عوامل تعیینکه    n, ..., x3, x2, x1xیعنی  نورون بازیکنان  همان  قیمت  مقادیر    هستند، کننده  در 

شوند  با یک بایاس یا افست با ورودی ثابت یک جمع میو  شده  ضرب    n, …, w3, w2, w1wهای  وزن

شود تا خروجی  عبور داده می  fآمده از یک تابع خطی  دستآید. مجموع بهو حاصل جمع به دست می

)النتز،   به عبارت دیگر خواهیم داشت  ؛به دست آید بازیکنان    ۀدشزدهیا همان قیمت تخمین نهایی  

2013 ،205): 

𝑦 = 𝑓 (∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑥𝑖 +  𝑤𝑜) 

عصبی مدل شبکه ازجمله میهای  که  دارند  مختلف  چندالیهتوان  های  پرسپترون  های شبکه،  مدل 

با توجه به متغیرهای ورودی   پژوهشنام برد. در این   راو...  های بردار پشتیبانماشین،  عصبی شعاعی 

م و  خروجی  شبکه  پژوهشضوع  وو  شعاعی  از  عصبی  قیمت مدل  برای  RBFهای  تخمین  و  سازی 

چندالیه  هایتفاوت چندانی با شبکه  RBF  های عصبیاز نظر ساختار کلی، شبکهبازیکنان استفاده شد.  

حال،  بااین ؛ دهند، متفاوت استان انجام میشهاییها روی ورودنوع پردازشی که نورون اًندارند و صرف 

ها  لیل تمرکز نوروند. درواقع، بهدارندتری  سازی سریعفرایند یادگیری و آماده  غالباً   RBF  هایشبکه

 یک   شمارۀشکل    .(227،  2013)النتز،    استتر  ها راحتبر محدوده عملکردی خاص، کار تنظیم آن 

 احی شده است. ربر پایه آن ط پژوهش شبکه عصبی شعاعی است که مدل  یک  نمونه
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 (2013،  النتزعصبی شعاعی ) ةنمایی از شبک -1شکل 

Figure 1- View of Radial Neural Network (Lantz, 2013) 
 

تقریب    برایشبکه عصبی با یک الیه پنهان،    ، (2011)  1و پیشنهاد رضوی و تولسون   پژوهش مطابق با  

در شروع کار   پژوهشن در این  بنابرای؛  استهر رابطه پیوسته بین الگوهای ورودی و خروجی مناسب  

 شمارۀ دو، شکل    استفاده شد.  یک نورون  با   دارای یک الیه پنهان  شعاعیاز شبکه    طراحی مدل   برای

 .است Rافزار توسط نرم پنهان و یک نورون تخمین قیمت بازیکنان با یک الیه ۀشدمدل طراحی

 

 
 یک نورون  و پنهان ةبا یک الی RBFشبکه عصبی  ۀشدمدل طراحی -2شکل 

Figure 2- Designed Model of RBF Neural Network with one Hidden Layer and One 

Neuron 

 
1. Razavi & Tolson 
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و   میزان همبستگی، اما  و یک نورون طراحی شد  با یک الیه پنهان  یمدل   شمارۀ دو،مطابق با شکل  

برای بررسی   ،. درواقعستین  چندان مطلوبشده با قیمت واقعی بازیکنان  بینیبین قیمت پیش  خطای

مدل در  اعتبار مدل  و  طراحیبرازش  میزان همبستگی  های  از  نمونهخروجیشده  برای های  که  ای 

ای که برای تست در  با نمونه  ،شودهای عصبی داده میبه شبکهمرحله آموزش مدل )کالیبراسیون(  

و ضریب خطا   یشترشود. بدیهی است هرچه میزان این همبستگی ب، استفاده می ده استنظر گرفته ش

  ۀ شدبینیپیشقیمت    پژوهش در این  .  (205،  2013)النتز،    است  یشترکمتر باشد، میزان برازش مدل ب

نمونه(   56بازیکنان )  بقیهصورت تصادفی تعیین شد و قیمت واقعی  بازیکن برای یادگیری مدل به  170

شده توسط بینیقیمت پیشمیزان همبستگی    شمارۀ سهدر شکل  برای تست مدل در نظر گرفته شد.  

  ترتیب نشانگر بی بهو آقرمز  های  در این شکل بردار  نشان داده شده است.  قیمت واقعی بازیکنانو  مدل  

 .استیمت واقعی بازیکنان فوتبال و قشده توسط مدل  بینیقیمت پیش

 
 و قیمت واقعی بازیکنان ابتدایی  شده توسط مدلبینیقیمت پیشمیزان همبستگی بین  -3شکل 

Figure 3- The Degree of Correlation between the Price Predicted by the Basic 

Model and the Actual Price of the Players 
 

که این مقدار با    است(   = 8022989/0Correlation)میزان همبستگی    شمارۀ سه،مطابق با شکل  

تکرارهای متفاوت  و    های الیه پنهان نورونآزمون و خطا و آموزش بیشتر مدل و همچنین افزایش تعداد  

مدل افزایش داده شد و    پنهان  های الیهنورون تعداد    منظور،دینخواهد بود. ب  یافتنی افزایش  ،متفاوت

بیشترین میزان همبستگی را به   و چهار نورون در الیه پنهان،  پنهان  الیه  یکبا    پژوهشمدل نهایی  

داد.   اختصاص  جدول  خود  پنج،  در  از  شمارۀ  نمونه  خطای چند  میزان  و  همبستگی  میزان  نتایج 

 نشان داده شده است.  متفاوتهای گام و  های مختلف در الیه پنهاننورونهای مدل با آموزش
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 های واقعیکننده با قیمتبینیمیزان همبستگی و خطای مدل پیش -5جدول 

Table 5- The Degree of Correlation and Error of the Predictive Model with Real 

Prices 
در الیه  هانورونتعداد 

 پنهان

The Number of 
Neurons in the 
Hidden Layer 

 میزان همبستگی 

The 
Correlation 

 میزان خطا 

Error 
Rate 

تعداد  

 تکرار

Seed 

نمونه 

 آزمایش 

N Test 

-نمونه پیش

 بینی
N Predict 

1 0.8022 0.0019 17 56 170 
2 0.8398 0.0071 1213 56 170 
3 0.8912 0.0082 222 56 170 
4 0.9624 0.0017 4000 56 170 
5 0.4935 0.0261 4000 56 170 

 

های  نورونبا آزمون و خطا و آموزش بیشتر مدل و همچنین افزایش تعداد    شمارۀ پنج،مطابق با جدول  

تگی افزایش و خطای مدل کاهش یافت. همچنین سمیزان همب  ،متفاوت  تعداد تکرارهایپنهان و    الیه

کاهش    نورون  پنجهمبستگی مدل با    (،نورونمشخص )چهار    یحداز    هانورونبا افزایش بیش از حد  

  پنهان   ۀالینورون در  شامل چهار   پژوهش بینی قیمت بازیکنان در این  بنابراین مدل بهینه پیش  ، یافت

چهار،  در شکل  .  است این  شمارۀ  نهایی  طریق   پژوهشمدل  از  فوتبال  بازیکنان  قیمت  تخمین  در 

 نشان داده شده است.های عصبی شبکه

 
 پنهان  ةالی نورون در با چهار های عصبیشده با استفاده از شبکهمدل استخراج -4شکل 

Figure 4- The Extracted Model Using Neural Networks with Four Neurons in the 

Hidden Layer 
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  از یک شبکه عصبی با توابع شعاعی  فوتبال  بینی قیمت بازیکنانبرای پیش  شمارۀ چهار،مطابق با شکل  

و    استها در این شبکه از نوع توابع سیگموئیدی  شونده استفاده شد. توابع محرک نوروننظارت  از نوع

در نظر گرفته شد. نرخ    67/0  ،که در آن مقدار مومنتوم  استصورت مومنتوم  نوع آموزش شبکه به 

داده با  متناسب  آموزشیادگیری  نیز  و    75/0شبکه    یهای  الگوریتم  تکرار  .  تعیین شد  4000تعداد 

ها در تخمین قیمت بازیکنان فوتبال( در  لفهؤثیر هریک از مأ های تخمینی )میزان تضرایب شاخص

 .است ذکر شده   شمارۀ ششجدول 
 

 های تخمینیضرایب شاخص  -6جدول 

Table 6- Coefficients of Estimated Indices 

 متغیرهای ورودی

Input Variables 

 پنهان ةالی

Hidden layer 
 1نورون 

Neuron 1 
 2نورون 

Neuron 1 
 3نورون 

Neuron 1 
 4نورون 

Neuron 1 
 X1افتخارات باشگاه 

Club Honors x1 
-2.5739 0.7143 0.9568 2.2882 

 X2ارزش باشگاه 

Club Value X2 
-0.8835 0.1839 -1.2552 0.2224 

 X3سن 

Age X3 
7.0045 5.5175 -0.1797 -3.8295 

 X4قد 

Height X4 
-2.0635 1.5330 0.1563 0.3832 

 X5افتخارات بازیکن 

Players Honor X5 
4.9092 -1.3829 -0.7906 -5.3503 

 X6تعداد بازی ملی 

National Game 
0.1885 5.1830 3.8838 -57364 

 X7تعداد کارت زرد  

Yellow Card X8 
-2.4263 -1.3763 0.9847 -0.8496 

 X8 تعداد کارت قرمز

Red Card X8 
2.7051 4.439 1.4741 0.3142 

 X9کل تعداد بازی 

Total Playing Time X9 
0.6091 4.3631 -1.5694 -4.0518 

 X10کل زمان بازی 

Number of Games X10 
-0.4196 -1.5443 0.2367 2.5194 
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 های تخمینی ضرایب شاخص  -6جدول ادامة 

Table 6- Coefficients of Estimated Indices 

 متغیرهای ورودی

Input Variables 

 الیة پنهان

Hidden layer 

 1نورون 

Neuron 1 
 

 1نورون 

Neuron 1 
 

 X11کلین شیت 

Cleansheat X11 
0.7760 16.2403 -5.7854 -6.1156 

 X12گل دریافتی 

Receive Goal X12 
-3.2514 -19.3998 5.3242 5.1293 

 X13تعداد گل زده 

Goal X13 
6.1434 3.4050 1.0882 -13.4429 

 X14نقش کمکی 

Assistant X14 
-2.2969 0.7235 -0.5898 0.8388 

 X15قدرت حمله 

Attacking Power X15 
0.1175 -2.5860 -0.2126 0.2181 

 X16کنترل توپ 

Ball Control X16 
0.5725 -1.1027 -0.8203 0.5530 

 X17توانایی دریبل 

Dribbling X17 
-0.9475 -0.5085 -0.9788 -0.5400 

 X18های کوتاه پاس

Low Pass X18 
-1.2474 -0.2615 0.3322 -0.6852 

 X19های بلند پاس

Lofted pass X19 
0.2781 -1.5262 -0.0658 0.2798 

 X20کنندگی تمام

Finishing X20 
0.1739 4.8754 1.4618 0.3160 

 X21 توانایی هد زدن

Header X21 
0.7544 2.2781 -3.7339 0.3453 

 X22توانایی تدافعی 

Defensive Power X22 
-0.3466 1.5109 0.0012 -0.1077 

 X23زدن شوت

Kicking Power X23 
-1.2215 -2.1941 -0.4210 1.1760 

 X24سرعت 

Speed X24 
0.2951 -0.5590 -1.9120 0.1525 
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شده توسط مدل و قیمت واقعی بازیکنان را نشان  بینیمیزان همبستگی قیمت پیش  شمارۀ پنجشکل  

شده توسط مدل و  بینیقیمت پیشدهندۀ  ترتیب نشانو آبی بهقرمز    هایدهد. در این شکل بردارمی

 .استقیمت واقعی بازیکنان فوتبال 
 

 
 نهایی و قیمت واقعی بازیکنانشده توسط مدل بینیمیزان همبستگی بین قیمت پیش -5شکل 

Figure 5- The Degree of Correlation between the Price Predicted by the Final 

Model and the Actual Price of the Players 
 

که نشان    است(   = 9634216/0Correlation)مدل  میزان همبستگی    شمارۀ پنج، مطابق با شکل  

 دارد.  مدل مطلوب و برازش  زیاداز همبستگی 
 

 گیری بحث و نتیجه
انتقال در لیگامروزه یکی از مشکالت اساسی در   معیارهای مناسب    نبود  ،های فوتبالحوزه نقل و 

بعضی  که    شودمی  مشاهده. با بررسی اجمالی مبلغ قرارداد بازیکنان  استگذاری بازیکنان  برای قیمت

این در  ؛  استصادق  عکس آن نیز  رو ب  اندقیمتبازیکنان فوتبال نسبت به عملکرد خود بسیار گران

که  طوریبه  ؛ثیرگذار استأ اقتصاد خرد و کالن ت  و   ی است که قیمت بازیکنان بر بودجه باشگاهلحا

از طرفی    ها خواهد داشت.درآمد و سودآوری باشگاه   برتوجهی  درخور    ثیرأ این مبلغ ت نوسانات جزئی در  

اعتبار روشوله قیمتقبودن مبا توجه به پیچیده بینی و های پیش گذاری بازیکنان فوتبال، روایی و 

بر تخمین قیمت عالوه،  پژوهشاین  شدن  انجامهدف از    بنابراین  دارد؛محاسبه آن نیز بسیار اهمیت  

نظر  مطابق با    بینی آن بود. های رگرسیون و هوش مصنوعی در محاسبه و پیش روش  ۀبازیکنان، مقایس

بازیکنان فروش  و  خرید  حوزه  با  آشنا  خبرگان  و  عوامل  مهم،  متخصصان  قیمت ترین  تخمین  در 

و عوامل ایجادکننده    های بازیکنانتوانایی  ،های بازیکن، عملکردهای باشگاه، ویژگیویژگی   ،بازیکنان
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های  های رگرسیون و شبکهروشهایی بود که در  ها شامل زیرمجموعهکه هرکدام از آن  بودند  حباب

 شدند.   عصبی استفاده

رگرسیون نتایج  با  متغیرهای    ،مطابق  بین  تعداد  ،  پژوهشاز  بازیکن،  قد  و  باشگاه، سن  ارزش  تنها 

-ر قیمتبشده و نقش کمکی در زدن گل  تعداد گل زدهشده،  شیت و همچنین تعداد گل دریافتکلین

علت رفتار  استفاده از روابط موجود خطی به  کرد کهولی باید اذعان    ، ثیر بسزایی داردأ ها ت گذاری آن

و تمامی    یستچندان مناسب نبینی  ، برای پیشگذاری بازیکنان فوتبالو چندبعدی قیمت  پیچیده

را پوشش نمی از مدلبه  رو  ازاین  ؛ دهدابعاد و متغیرهای مؤثر  بتواند    نیاز  هاییاستفاده  بر  است که 

 ، تر و بهتری داشته باشد. با توجه به این موضوعالگوی روابط موجود بین متغیرهای مؤثر برازش کامل

مدل  در  که  ارتباط  ساده خطی خوب  این  مدلاستهای  در  نیمه ،  چندجملههای  از خطی  بهتر  ای 

رو ین ااز   ؛استهای عصبی مصنوعی( بسیار قوی  )شبکههای غیرخطی  مدل و در  است  های خطی  مدل

ن امر فراهم  مسئوالهای الزم را برای  ریزیو امکان برنامه  هد ها را افزایش د بینیدقت پیشقادر است  

   .کند

از روش رگرسیون برای پیش .  داشتهایی  بینی قیمت بازیکنان فوتبال محدودیتاز طرفی استفاده 

بودن توان به یکسان میرگرسیونی مشترک است،    هایپژوهشکه در همه  ها  این محدودیت  ۀمل جاز

بودن رابطه بین متغیرهای فرض برای متغیرها، خطیواریانس خطاها، درنظرگرفتن یک توزیع پیش

های  شده و دادههای گمها به مشاهدههای این مدلحساسیت  این،بروابسته و مستقل اشاره کرد. عالوه

( 2014)و همکاران    دی  پژوهشنتایج    آید. های مدل رگرسیونی به شمار میپرت از دیگر محدودیت

روش که  داد  شبکهنشان  اولیه  های  فرض  هیچ  دادهعصبی  توزیع  بر  را  نمیای  تحمیل  و  ها  کند 

که ارتباط بین متغیرهای مستقل )قیمت بازیکنان فوتبال( و    شودها زمانی آشکار می ارزشمندی آن 

دهد که  پذیری شبکه این امکان را میتعمیم  ، براینمتغیر وابسته )عوامل مؤثر( مشخص نیست. عالوه

بینی کند. همبستگی مدل در ارتباط با قیمت یک بازیکن جدید نیز قیمتی مناسب و صحیح پیش

با قیمت واقعی بازیکنان که  شده  بینیمیان قیمت پیش  پژوهش  این  ی آمده از نتایج مدل نهای دستهب

این    ۀدر مقایس  پژوهش این    جنتای  ،کلیرطوبه  .است، بیانگر این موضوع  آمد دست  ه  با آموزش مدل ب

  نشان داد که تخمین قیمت بازیکنان فوتبال بیشتر از آنکه ساده و خطی باشد، غیرخطی  دو روش

 به این صورت که بعد از آزمون شبکه با الیه  ؛است  شدنیبینیپیشهای عصبی  و توسط شبکه  است

همبستگی بیشتر و ضریب خطای    ،مدل بهتری با اعمال عوامل مؤثر  ، های مختلفپنهان و تعداد نورون

های ( نیز بیانگر این بود که استفاده از شبکه2015)و همکاران  زارعیان پژوهشنتایج  ه شد.ئارا کمتر

کم  خطای بسیار    2012های المپیک  کننده در بازیبینی موفقیت کشورهای شرکتعصبی در پیش



 1401، فروردین و اردیبهشت 71،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                           146

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

امکان فراهم  گذاران ورزش کشورها این  های عصبی، برای سیاستبا استفاده از شبکه  بنابراین  دارد؛

 ، درمجموع.  کنندخود استفاده    یندۀهای آریزیشده در برنامههای شناساییلفهؤها و ماست تا از شاخص

 است.  توضیح داده شدهگذاری بازیکنان فوتبال در ادامه  ثیرگذار بر قیمتأ عوامل ت   بارۀدر  پژوهشنتایج  

به نتایج  با  متخصصان،  دستمطابق  دیدگاه  از  ویژگیآمده  و  عوامل  مشخصات  از  یکی  باشگاه  های 

شده توسط که شامل ارزش و برند باشگاه و تعداد افتخارات کسب  استقیمت بازیکنان    ۀکنندتعیین

و قدمت    ، تجهیزات امکاناتمیزان معروفیت، محبوبیت  ناشی ازبرند باشگاه  ارزش و  .  شودمیباشگاه  

(،  2016)و همکاران    ایزدبار  هایپژوهشدر زمینه برند باشگاه با نتایج    پژوهشنتایج این    .استباشگاه  

  و همکاران   تونارو  پژوهش( همخوانی دارد. نتایج  2005)  و همکاران  ( و تونارو2010تونارو و وینی )

و این   استباشگاه دیگر متفاوت   در مقایسه باارزش یک بازیکن در یک باشگاه که  نشان داد( 2005)

  نتایج  . همچنیناستتفاوت ناشی از گردش مالی باشگاه و تعداد کل امتیازات عملکردی آن باشگاه  

( حاکی از این بود که چنانچه یک درصد شاخص برند باشگاه بازیکن  2016)و همکاران    ایزدبار  پژوهش 

درصد   45/1قیمت    بودن سایر عوامل مؤثر برطور متوسط با ثابتافزایش پیدا کند، قیمت بازیکن به

تنها محبوبیت بین هواداران  شده توسط باشگاه نهاز طرفی میزان افتخارات کسب  افزایش خواهد یافت. 

(  2010تونارو و وینی )  پژوهشثیرگذار است. نتایج  أ بلکه بر ارزش مادی باشگاه نیز ت  ،دهد را افزایش می

 مثبت و معنادار میزان افتخارات باشگاه با ارزش یک باشگاه بود.   ۀبیانگر رابط

این   نتایج  با  قیمتویژگی،  پژوهش مطابق  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی دیگر  بازیکن  ارزش های  و  گذاری 

که    هستندبازیکن    شناختیجمعیت  و   فیزیکی  هایها شامل ویژگیبازیکنان فوتبال بود. این ویژگی

های سن، قد، پست بازی و مهارت استفاده از دو پا  دربرگیرنده شاخص  پژوهش  یهامطابق با یافته

  ؛ بود  ارزش خرید و فروش در بازار  برای ارزیابی   بسیار مهم   شاخصی  ها، سن، از بین این ویژگی .  بودند

(  2012)  1بریسون، فرایک و سیسمونز   پژوهش . نتایج  استپتانسیل بازیکنان    و   تجربه  از  بازتابی   چراکه

  های دههکه در میانطوریسن با ارزش خرید و فروش بازیکنان رابطه غیرخطی دارد؛ به  که  داد  نشان

(  2008)  2یابد. لِمن و شولزیابد و پس از آن کاهش میسالگی( افزایش میبیست تا سی  دوم )میانه

مثبت و منفی دارد. از طرفی    ۀنیز نشان دادند که سن با افزایش درآمد و ارزش بازیکنان فوتبال رابط

  هزیرا این شاخص بیانگر توانایی بازیکن در زدن ضرب  ؛ها رابطه داردقد بازیکنان با قیمت و ارزش آن 

وسیله تواند از کسب امتیاز بهییا م   دهد میکه احتمال کسب امتیاز و زدن گل را افزایش    استسر )هد(  
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 1فری، گاالنوس و پوسو  پژوهش با نتایج    پژوهشضربه سر توسط تیم حریف جلوگیری کند. نتایج این  

ها نیز بازیکنان بلند قد و با توانایی زدن ضربه سر ارزش خرید آن پژوهش( همخوانی دارد. در 2014)

بیشتری   فروش  شاخصداشتندو  دیگر  از  ب.  این  دستههای  نتایج  از  مهارت    ،پژوهش آمده  داشتن 

( حاکی از 2012)و همکاران    بریسون  پژوهش زدن بود. نتایج  و شوت   دریبلاستفاده از هر دو پا در  

( 2014)و همکاران    هرم  مطالعۀ   ر افزایش حقوق بود و نتایجبثیرگذار  أ عوامل ت این بود که این توانایی از  

توانایی استفاده    ،ثیر مثبت این توانایی بر ارزش خرید و فروش بازیکنان فوتبال بود. درواقعأ نیز بیانگر ت

های  موقعیت  باسازد  که او را قادر می  استپذیری فرد  دهنده انعطاف زدن نشانو شوت  دریبلاز دو پا در  

را وفق   وجود  شود؛و موجب موفقیت وی    دهدمتفاوت، خود    هایشاخص  اهمیت  ازآنجاکه  این،  با 

)درواز  براساس  عملکرد بازیکنان  پست  و  فوروارد(هموقعیت  و  دفاع، هافبک  این   متفاوت  بان،  است، 

برای   ؛دنشان اثرگذار باشیتگذاری بازیکنان براساس موقعگذاری و ارزشها باید در هنگام قیمتشاخص

دفاع   کند، میمراقبت  دروازهبان از هدرواز هستند، بازیکنان مؤثر  ۀثمررسیدن یک گل همدر به ،نمونه

 2براندز و فرانک  هایپژوهش. نتایج  کند میخوبی دفاع و حمله  و هافبک به  شودمیزدن حریف  مانع گل

پوجول   وباری-دل-گارسیاو   (2012) شاخص2007)  3و  انواع  محاسبه  برای  داد  نشان  نیز  های ( 

ها با توجه به پست بازی فرد و براساس نظر متخصصان عملکردی بازیکنان باید مجموع این شاخص

طور ها بهبانه( حاکی از این بود که درواز2007)  4های پژوهش فرایکیافتهالبته    ؛ در نظر گرفته شود

(  2007و پوجول )باریو  -دل-گارسیاکنند. همچنین  ها مبلغ دریافت میمعناداری بسیار کمتر از هافبک

علت عالقه و توجه بیشتر تماشاگران به بازیکنان خط حمله )مهاجم( و قدرت کشش  نشان دادند به

آن  توسط  ورزشگاهتماشاگران  به  قیمتها  هنگام  در  بیشتر  ،  میگذاری  قرار  پاداش    گیرندمدنظر  و 

 کنند. ها دریافت میبانهدرواز در مقایسه بابیشتری 

نتایج   مطابق  است.  بازی  زمین  در  او  خوب  بازی  و  کارکرد  چگونگی  از  بازتابی  بازیکن  عملکرد 

از دیدگاه  دستهب ارزیابی  شاخص  ،متخصصانآمده  برای  مدنظر  بازیکنان های  از:  عبارت  عملکرد  اند 

تعداد    تعداد بازی ملی، تعداد بازی در لیگ برتر،  زمان بازی، مدت  شده توسط بازیکن،افتخارات کسب 

گل خورده و تعداد    ،بازیکن  های زرد و قرمزهای کمکی بازیکن، تعداد خطاها و کارتگل زده، نقش 

گرفته در این زمینه، مدت زمانی که فوتبالیست در انجام  هایپژوهش. در  هابانه شیت برای دروازکلین
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زمین بازی قرار دارد )زمان بازی بازیکن( قرار دارد، همواره برای ارزیابی ارزش خرید و فروش بازیکن  

( حاکی از این بود که حضور در 2007و پوجول )باریو  - دل-گارسیا  پژوهشاستفاده شده است. نتایج  

مثبت بر هزینه نقل و   یالمللی و همچنین بازی در تیم ملی اثرلی و بینح موهای مطرح در سطلیگ

های فصل مسابقه و  بین حضور در بازی پژوهشگرانانتقال و ارزش خرید و فروش در بازار دارد. دیگر  

حرفه ورزش  در طول  بازی  زمان حضور  نیوِس کل  و  )فرانک  به 3039،  2012،  1ای  عنوان  (، حضور 

، 2014،  2( و حضور در چند دقیقه )رویج و ون اوفم 610،  2012،  و همکاران  جانشین )بریسونبازیکن  

اند. کسب امتیاز در فوتبال  شده در زمین بازی، تمایز قائل شده( برای محاسبه زمان واقعی سپری 12

و    بانه زدن حریف توسط دروازبلکه شامل دفع گل  ،ستیزدن، تنها شامل گل زده به حریف نیا گل

حاکی از این بود که عملکردهایی  (  2014)و همکاران    هرم  پژوهش. نتایج  استنیز  های او  شیتکلین

دهنده توانایی بازیکن در  های زمینی، گل با ضربه سر و پنالتی( نشانها )گلهمچون زدن انواع گل

 کنند. همچنین بریسونگیری میطور واضح و غیرمبهم عملکرد بازیکن را اندازهکسب امتیاز است که به

های زده در هر فصل جاری و در طول بازی  ( میانگین کل گل2011( و فرایک )2012)و همکاران  

،  براین. عالوهکنندمیعنوان معیاری برای ارزشیابی عملکرد یک بازیکن معرفی  ای بازیکن را به حرفه

گذاری و ارزش معیارهای قیمتثمررسیدن گل یا دفع خطر حمله حریف از دیگر  داشتن در بهنقش

  3بوندسلیگا خود شواهدی از فوتبال    پژوهشدر  (  2008لِمن و شولز )  ،برای نمونه  ؛ بازیکنان فوتبال بود

البته   ؛تواند حقوق بازیکنان را افزایش دهدنشان دادند که نقش کمکی داشتن در حمله به حریف می

اذعان   به  هایپژوهشکه در    کردباید  به داده  ودنبعلت  گذشته  بازیکنان در  دسترسی  عملکرد  های 

های زده و کمک  گیری عملکرد بازیکنان جدای از گلبسیار کمی به اندازه  پژوهشگرانای،  فوتبال حرفه

( نیز 2014)  4کِیفراند.  گیری ارزش بازیکنان پرداختهزدن، برای اندازهلو نقش داشتن در حمله و گ

عنوان معیارهای  را بهای بازیکن خود تعداد کارت زرد و قرمز در طول فصل و دوران حرفه پژوهشدر 

 ثیر دارند.  أ خرید و فروش بازیکنان ت بر ارزش  نام برده است که عملکردی

ها بود که  های آنو قابلیت  ها توانایی  ، گذاری بازیکنان فوتبالثیرگذار بر قیمتأیکی دیگر از عوامل ت

های کوتاه و بلند، قدرت پرش و سرزنی، توانایی  ، پاسدریبلشامل متغیرهای قدرت حفظ توپ، توانایی  

زدن، سرعت   توانایی شوت  و  قدرت  دفع خطر،  و  و    هرم  هایپژوهشنتایج  در    . است  و... دفاعی  و 

 
1. Franck & Nüesch 

2. Ruijg & van Ophem 

3. Bundesliga 

4. Kiefer 



 149                                              ... یمصنوع یعصب ةو شبک یخط ونیرگرس هایروش ةسیمقا: طیبی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

تن برای دفع حمله، سدکردن به( جنگ تن2012فرانک و تیوسن )  ،های صحیح( پاس2014)  همکاران

( تکل 2015)  2هی، کاچوچو و کنوب   ،دریبل(  2008)  1مدکالف  ،حمله و توپ دزدی از بازیکنان حریف

  هستندثر  ؤگذاری بازیکنان فوتبال مبر  قیمت  ،شودو خطاهای صحیح که موجب دفع حمله حریف می

 همخوانی دارند. پژوهشنتایج این با   که

ل اثرگذاری برخی متغیرهای کیفی بر قیمت بازیکنان بود که قاب  ،پژوهشهای این  ازجمله محدودیت

توان به محبوبیت و مقبولیت اجتماعی، اثر  این متغیرها می  ۀازجملنبودند.    سازییو کمّ  گیریاندازه

-نشان می (2012رانک و نیوِس )ف پژوهش نتایج    .اشاره کردهای جمعی ها و رسانهها، واسطهکارگزار

  ید تقاضانتوانتنها استعداد، بلکه عوامل خارجی مانند محبوبیت و مقبولیت اجتماعی نیز میهد که نهد

د. این محبوبیت ممکن نها را افزایش دهقیمت آن ،  آنه تبع  برای بازیکنان محبوب و برا  ها  باشگاه

های بسیار حساس، ویژگی خاصی که  موفقیت تیم در رقابت ،  ناشی از عملکرد عالی، زدن گلاست  

هایی مانند اخبار، مجالت، مطبوعات و  مخصوص آن بازیکن است یا مواردی دیگر باشد که در شاخص

خود نشان   پژوهش( در  2016)  و همکاران  های ورزشی بازتاب گسترده داشته باشد. ایزدبارسایتوب

هایی چون گذاری بازیکنان فوتبال مؤثر است و با روشدادند که مقبولیت اجتماعی در معادله قیمت

مقبولیت اجتماعی بازیکنان    یتوان به ارتقاهای خیریه میگذاری و شرکت ورزشکار در فعالیتصحه

که محبوبیت بازیکنان این  ( بیانگر این بود  2017)  3مولِر، سیمونز و وینمن  پژوهش. نتایج  کرداقدام  

به هواداران   شدههای ورزشگاه قراردادتواند موجب فروش لباس باشگاه و کرسیقدرت را دارد که می

از عوامل تهای رسمی و داللکارگزار  .شود ؛  استثیرگذار بر قیمت بازیکنان  أ های ورزشی نیز یکی 

های  کارگزارهای مختلف باید با  برای بازی در تیم  ایحرفهحتی بازیکنان    ،های اخیردر سال  کهطوریبه

( حاکی از این بود که برآورد  2017یالدو و شمیر )  پژوهشنتایج    دالالن ارتباط برقرار کنند.رسمی و  

وظیفه بازیکن  یک  دستمزد  و  بقیمت  که  است  باشگاها  ای  بین  فوتبال مذاکره  و    هاکارگزار  ،های 

  هاکارگزارنشان دادند که ی  پژوهش( نیز در  2014)و همکاران  هرمشود.  نمایندگان بازیکن تعیین می

قیمت در  مؤثر  عوامل  از  یکی  ورزشی  عامالن  فوتبال  و  بازیکنان  نتایج    ،براینعالوه.  هستندگذاری 

)  پژوهش  بازیکنان به2008لِمن و شولز  نام  دفعاتی که  نشان داد تعداد  تیتر مجله ورزشی (  عنوان 

مجله   مانند  آلمان  می  4«کیکر»معروف  دارد.   ،شوداستفاده  مستقیم  رابطه  وی  دستمزد  افزایش  با 
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ه  نقل قول و استناد بجدای از کیفیت عملکرد بازیکنان،  ( دریافتند  2012فرانک و نیوِس )همچنین  

با قیمت خرید و فروش بازیکنان فوتبال رابطه مثبت و  1عملکرد بازیکنان در سایت لِکسیس نِکسیس 

خود نشان دادند که تکرار نام بازیکنان    پژوهش ( نیز در  2008)  2دز، فرانک و نیوِسانمعناداری دارد. بر

ها و مجالت ورزشی مربوط به لیگ بوندسلیگای آلمان، با  محبوب و سوپراستارهای فوتبال در روزنامه

بازی در  تماشاگران  حضور  عالوهافزایش  دارد.  مثبت  رابطه  خانه  از  بیرون  و  خانگی  در    ،براینهای 

پژوهش یافته پ باریو  -دل-گارسیاهای  های  )و  )2007وجول  کِیفر  و  باز2014(  کل  تعداد  و  دی (  دها 

یوفا کاشاره بازیکنان در گوگل و سایت  نام  به  با    ،بوکبازیکنان در فیس  4کردنو تعداد الیک  3ردن 

  افزایش ارزش خرید و فروش بازیکنان رابطه دارد.

اذعان   باید  این    کرد کهدرمجموع  نتایج  به  ،  ی و خارج  های داخلیپژوهشو دیگر    پژوهشبا توجه 

های رگرسیون در با وجود مزایای روشالبته    ند؛ ثرؤگذاری بازیکنان فوتبال مر قیمتبعوامل مختلفی  

بهئبینی مسا پیش پیچیدهل،  بازیکنان فوتبال، مدلبودن قیمتعلت چندوجهی و   های شبکهگذاری 

های  بینی پیش  ،درواقع  اهند بود.تر خوو کاراتر و دقیق  دند میمصنوعی متغیرهای بیشتری را پوشش  

ن  مدیران و مسئوالوی  ر  های مناسبی را پیشگیریورزشی از طریق اصول علمی، راهکارها و جهت

 خرید و فروش بازیکنان فوتبال قرار خواهد داد. 

ی باشگاه و کاهش  هاجویی در بودجه و هزینهشود برای صرفهپیشنهاد می  پژوهشبا توجه به نتایج این  

از باشگاه   هزینه غرامت ناشی  در  پایان  استعدادیابی در سنین  از مدیریت  بازیکنان،  اشتباه  ها  خرید 

باشگاه عالوه  شودمیاستفاده شود. این امر موجب   ها را  بر رفع نیازهای باشگاه، بتوان تقاضای دیگر 

منجر  باشگاه    به درآمدزایی برایو    برطرف شوداند،  بازیکنانی که کشف، حمایت و رشد کرده  ۀوسیلبه

های فوتبال در نظر  های مربیان و مدیران باشگاه . همچنین استعدادیابی باید یکی از توانایی خواهد شد

عالوه روبه  ،براینگرفته شود.  روند  قیمتباید  ایجرشد  با  را  فوتبال  بازیکنان  سازی  اد فرهنگگذاری 

به موفق  مربی  و  مدیر  و  داد  تاکتیکگفته  کسی    تغییر  از  استفاده  با  بتواند  که  مناسب،  شود  های 

ها  نه با صرف هزینه  ، کندبا قیمت متناسب، نتایج عالی کسب    یبازیکنان  ۀوسیلو به  اصالحات ساختاری

 .و قراردادهای هنگفت
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 تشکر و قدردانی 
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