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 چکیده
شوند که مبلغ قرارداد هاي ورزشی محسوب میهاي باشگاهها و سرمایهترین داراییترین و باارزشجمله مهم بازیکنان از

 يگذارها را از آن خود کرده است. در مطالعۀ حاضر، با هدف بررسی نقش عوامل مرتبط با ارزشایشان منابع زیادي از باشگاه
هاي و نمونه یمایشی و از نوع کمیپ -بینی مبلغ قرارداد آنان پرداخته شد. روش تحقیق حاضر کاربرديبازیکن، به پیش

مبناي روش اسنادکاوي  هاي تحقیق برل بود. دادهتیم فوتبال باشگاه استقالبازیکن  41شمار، شامل صورت کلتحقیق به
عصبی، درخت تصمیم  ۀشبک يهاتمی، از الگوريکاوروش داده يریکارگدر بههاي عملکرد بازیکنان، در دو فصل بود. داده

بینی قیمت، استفاده شد. همچنین از طریق ها و پیشهتحلیل داد، بنديبندي کاي میانگین براي دستهو الگوریتم خوشه
گیري از هاي مختلف و بهرهمدل شده درهاي ساختهستفاده از الگوریتمهاي خام اولیه و با ابینی مجدد قیمت با دادهپیش

، هاافتهیآمده تست شد. براساس دستافزار کلمنتاین، مدل بهبینی با مقدار واقعی در نرمنمودار و تحلیل عددي، مقدار پیش
مترین کشده در طول یک فصل تأثیر و متغیر کل زمان بازيضریب  باالترینعصبی متغیر شیرجه  ۀدر الگوریتم شبک

ر قیمت بازیکن، سن بازیکن داشت. در الگوریتم درخت تصمیم بیشترین عامل تأثیرگذار ب يگذارمتیرا در قتأثیر  ضریب
 شدهینیبشییر پو کمترین عامل، پست بازیکن بود. همچنین اولین عامل تأثیرگذار بر قیمت قدرت بدنی بود. تفاوت مقاد

قراردادهاي  يگذاره از رویکرد علمی در ارزشاز عدم استفادهاي واقعی احتماالً ناشی الگوریتمی با داده يهادر روش
گاه، الگوریتم درخت تصمیم و با فرض بودجۀ متغیر، ثابت باش ۀبینی قیمت بازیکنان، با فرض بودجبازیکنان است. در پیش
 .شودیشبکۀ عصبی پیشنهاد م

 
 يدیکل يهاواژه

شبکۀ عصبی.، دستمزد بازیکنان، يکاودادهقیمت،  ینیبشیپ، الگوریتم درخت تصمیم

                                                           
  Zh.memari@alzahra.ac.ir:Email                      09124044977یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
هاي تجاري پخش و فعالیت قوقدرآمدهاي روز مسابقه، ح ؛براي افزایش درآمد خود سه راه دارند هاباشگاه

منظور الزم است از طریق استخدام بازیکنان و مربیان سطح باال اقدام با ورزش و از طریق ورزش. بدین

 120حاضر در مسابقات قهرمانی اروپا از مرز  هواداران 2017تا  2016 يهافصلدر طول ). 1کنند (

هاي در دهه«: سندینویم 2012و بروجردي در سال  يبندنقشبر همین اساس، ). 2( میلیون نفر گذشت

اخیر، فوتبال به صنعتی چند میلیارد دالري تبدیل شده است و طبق آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش 

ن فوتبالیست فعال در سراسر جهان وجود دارند. این رشتۀ ورزشی بیشترین ساعات پخش میلیو 200از 

در  2010در آسیا و  2002جهانی که با برگزاري جاميطوربهتلویزیونی را به خود اختصاص داده است. 

 ).3( »تشود که میزان عالقه و توجه مردم جهان به فوتبال رو به افزایش اسبرداشت می گونهنیاآفریقا، 

 و دولتی نهادهاي و هاسازمان سوي از ینوعبه ورزشی هايباشگاه بیشتر در مالی تأمین ایران، در 

 به شدتبه خود بقاي براي و شوندنمی محسوب خصوصی هاباشگاه بنابراین،. گیردمی صورت ملی منابع

اختالف چشمگیري  آنان انتقال و نقل و ايحرفه بازیکنان قراردادهاي حیطۀ در. اندوابسته دولتی منابع

 هستندو معتقد  به طوري که خدامرادي و همکاران بین لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد

 سلطانی ).4( تعریف نشده است یروشنبهاي اي و قرارداد حرفهاي ایران، بازیکن حرفهاساساً در لیگ حرفه

گذاري در خرید بازیکنان ضمن اینکه ساختار مناسبی را سرمایهنیز معتقدند بازاریابی و ) 5( و همکاران

هاي خصوصی را نیز سازد، ارزش فعلی خالص درآمدهاي آتی باشگاهورزش قهرمانی فراهم می يبراي ارتقا

دارد. به نظر رفاه اقتصادي جامعه و ساختارهاي جامعه  ياي بر ارتقاو آثار ثانوي گستردهدهد میافزایش 

  دهند.هاي یک باشگاه را تشکیل مینان ارکان اصلی و سرمایهبازیک آنها

کنند. در دارند، قیمتی را تعیین میها، براي کاالها و خدماتی که عرضه میها و شرکتتمامی سازمان

شود. همچنین قیمت بین اجزاي آمیختۀ بازاریابی، قیمت تنها عاملی است که موجب ایجاد درآمد می

توان آن را تغییر داد. اگرچه رقابت بر راحتی میبه  چراکه ،مل آمیختۀ بازاریابی استعا نیرتریپذانعطاف

ها نیز شوند، بسیاري از شرکترو میها با آن روبهاي است که شرکتعمده ائلسر قیمت یکی از مس

اال یا ک يبرا متیق نییتعبه معناي  يگذارمتیق ؛اي عالی حل کنندتوانند این مسئله را به شیوهنمی

 یناش تداوم نیااست.  وستهیپو  مداوم يندایفرباید تکرار شود و  که است یتیفعال يگذارمتیق. خدمت

 ).6( کندرا ایجاد می متیق لیتعدو  جرح لزوم که استبازار  طیشرا یثباتبیو  یطیمح راتییتغاز 
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شود: حفظ بقا و ادامۀ گروه تقسیم می پنجبه  ،کنندگذاري دنبال میها از قیمتاهدافی که شرکت

حیات؛ به حداکثر رساندن سود فعلی؛ به حداکثر رساندن سهم بازار؛ کشیدن عصارة بازار و پیشرو شدن از 

؛ تعیین يگذارمتیقشامل مراحل ذیل است: تعیین هدف بلندمدت  يگذارمتیقنظر کیفیت. همچنین 

اظهارات  به بناهاي شرکت رقیب. ها و هزینهتحلیل محصوالت، قیمتوها؛ تجزیهمیزان تقاضا؛ برآورد هزینه

 اندعبارتکنند گذاري در انتخاب بازیکن برتر را ایجاب میعللی که ارزیابی سرمایه )،5(و همکاران  سلطانی

آثار مترتب بر  .2 ؛سرمایه از منابع کمیاب بوده و در تخصیص آن دقت و توجه کافی الزم است .1از: 

آثار آن طی  ،هاي مذکور از مرز یک سال فراتر بوده و چنانچه تصمیمی نسنجیده اتخاذ شودگذاريیهسرما

باید آن را به بازیکنان رو ، ازاینسرمایه قدرت ایجاد درآمد دارد .3؛ چند سال گریبانگیر باشگاه خواهد بود

گذاري سرمایه .4 کند؛و سودآوري  اي مورد نیاز باشگاه اختصاص داد تا حداکثر بازده را در قهرمانیحرفه

در خرید بازیکنان ممکن است از طریق منابع وامی تحصیل شود، بنابراین الزم است پیشاپیش بازده آن 

 کرد؛گذاري ایجاد سرمایه هايهاي وام، درآمدي نیز براي جبران خطربر تأمین بهرهو عالوه شودمطالعه 

باید اثر کل آن را بر  رو، ازاینشودهاي جاري باشگاه میهزینه، سبب افزایش مذکور هايگذاريسرمایه .5

هاي مختلفی هاي ورزشی رویههاي انسانی باشگاهدر تعیین ارزش دارایی .6 کرد؛کل درآمد باشگاه مطالعه 

اي متناسب با شرایط حال حاضر فوتبال کشور را ضروري که ضرورت شناسایی و انتخاب رویه ستقابل اجرا

  .نمایدمی

 منظوربههاي مربوط به محصول، توزیع و ترویج همخوانی داشته باشد و باید با برنامه يگذارمتیق

هماهنگ با هم تعیین  طوربهعوامل آمیختۀ بازاریابی  تمامیدستیابی به اهداف بازاریابی سازمان باید 

شوند. در شرایطی که محصول سازمان یک مسابقۀ ورزشی، یک بازیکن نخبه، یک کاالي ورزشی است، 

توان رقابت با  کیفی لحاظ به هاسازمانمحصول سایر  کهيطوربه است، فردمنحصربهمحصول، از هر نظر 

  ).7( یزانی که الزم بداند، باال ببردتواند قیمت را به هر ماین محصول را نداشته باشند، سازمان می

به تحقیق  توانیمبازیکنان فوتبال  يگذارارزشو  يگذارمتیق خصوصدر  گرفتهانجاماز تحقیقات 

 هايباشگاه به نسبت ارزش یک بازیکن در هر باشگاه اظهار داشتندد که کراشاره ) 8(تانارو کالرك و وینی 

بستگی دارد. همچنین  تیم، توسط شدهخلق امتیازات و باشگاه درآمد به ارزش این و است متفاوت دیگر

لیگ برتر کریکت  ةبه تبیین مدلی براي تعیین قیمت بازیکنان در مزاید )9( لنتن، گرلینگ و لومیا

هاي ورزشی بازیکن تعریف و متغیرهایی را بر مبناي خصوصیات شخصیتی و توانایی ندهندوستان پرداخت

 ۀتوانستند در محاسبسیر ارزش بازیکنان لیگ برتر کریکت هندوستان را دارا بودند و میدند که قدرت تفکر
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نیز از مدل هدانیک براي  )10(دستمزد پرداختی به بازیکن مفید واقع شوند. راستوگی و ددهار 

 بازیکنان در تعیین قیمت نهایی يهایژگیوو نشان دادند  کردندبازیکنان کریکت استفاده  يگذارمتیق

نهایت قیمت در آنان اثرگذار است. عواملی چون شهرت و محبوبیت بازیکنان روي مبلغ حق بیمه و 

نیز در این  ردیگیمواسطه تعلق  يهاآژانسکه به باشگاه قبلی و  يزیفرانش. مبلغ گذاردیم ریتأثبازیکنان 

بازي نیز در کنار سن موفق بازیکن در روزهاي مختلف  يهاضربهثر است. متوسط تعداد ؤتعیین قیمت م

ثر است. همچنین، به ازاي هر یک سال افزایش سن بازیکن نسبت به متوسط سن اعضاي تیم، ؤبازیکن م

بر روي  يامطالعهنیز از محققانی بودند که  )11( و همکاران . کانینداشودیممبلغی از قراردادي وي کسر 

انسانی انجام دادند. آنان نشان دادند ارزش بازیکنان  يهاهیسرمابازیکنان فوتبال از منظر  يگذارارزش

و مانند  هالباسکه به فروش  شودیمو ارزش بازاریابی آنان تعیین  یدگیدبیآسبراساس متغیرهایی مانند 

موجود در دارایی واقعی آن را مدل کرد. مدل پیشنهادي  يهانهیگزبراساس  توانیمو  استآن مرتبط 

 ۀدر ترازنام -نزدیک به ارزش منصفانه -انسانی يهاییداراقابل اعتمادي از  يگذارزشاربه  تواندیمآنان 

سهم مالی تجارت بازیکنان فوتبال «با عنوان نیز، در پژوهشی  )12(فوتبال کمک کند. روسکا  يهاباشگاه

بررسی  را رجیدرآمد بازیکنان فوتبال رومانی از منابع خا »لیگ فوتبال رومانی و اقتصاد ملی یالمللنیب

بازیکنان لیگ فوتبال رومانی سود زیادي را نصیب  2011تا  2006 و نتیجۀ آن این بود که در سال ندکرد

بازیکنان فوتبال  يگذارمتیق يهاشاخصدر تحقیقی به تعیین ) 13( کشور کردند. همچنین مارتینز و ویانا

هاي جسمانی، ویژگی لحاظ به. نتایج تحقیق آنان نشان داد، بازیکنان پرداختندبا استفاده از مدل هدانیک 

آنان  يگذارمتیقمتفاوتی براي  يهاروشو باید از  اندمتفاوتظاهري، عملکردي و اخالقی با یکدیگر 

تکنیک، تاکتیک، آمادگی جسمانی،  يهاشاخص )1394و همکاران ( د. در تحقیق ایزدیارکراستفاده 

 يهاروشزیرشاخص و با  40با  در مجموعمربوط به برند باشگاه،  يهاشاخصعی، مقبولیت اجتما

قیمت بازیکنان فوتبال پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان داد عامل تکنیک  ۀبه محاسب یاقتصادسنج

 ).14( بود يگذارمتیقعامل در  نیترباارزشبازیکن 

وري این ازیکنان فوتبال و بهرهب گذاريقیمت خصوص در يشمارکم مطالعات مذکور، اشارات وجود با 

گزارشی از این تحقیق، در نظر دارد با استفاده  ۀها صورت گرفته است که محقق در ارائگذاريقبیل سرمایه

گذاري بازیکنان مؤثر در امر قیمت يهاروشیکی از  يکاودادهو با تکنیک  هاباشگاهموجود در  يهادادهاز 

ورزشی  يهاسازمانبراي محققان، مدیران، اقتصاددانان و حامیان  آنچههد. در حال حاضر فوتبال را ارائه د

و  يگذارهیسرما اندلیما، بسیار نندکیمخود را صرف  ۀسرمای ياحرفهکه در ورزش  یگذارانهیسرماو 
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است که  ایشان این سؤالعلمی انجام دهند.  ترمطمئن يهاروش براساسخود را  ۀتضمین بازگشت سرمای

 بگیردآن را در نظر  ةمبلغ قرارداد یک بازیکن فوتبال بر چه اساسی باید طراحی شود تا بتواند ارزش افزود

، ارائۀ شاخص عملکرد عینی است. زمینهو قیمت واقعی را مشخص سازد. بدیهی است اولین گام در این 

و مهاجمان.  هاهافبک، مدافعان، باناندروازه: شوندیم يبندطبقه ،کنندیمبازیکنان در پستی که بازي 

توسط یک  شدهارائهشواهد ویدئویی  براساسکارلینگ اُپتا سیستمی جامع است که  دادهگاهیپاسیستم 

. شاخص اُپتا نوعی ندکیمهر بازیکن در هر بازي  يهادادهارزیاب مستقل بعد از هر بازي اقدام به ثبت 

 يهاباشگاهر بیشتاخیر  يهاسالفنی و بازاریابی بازیکنان است. در  يهایژگیو يسازیکمشاخص براي 

ترین . در این معامالت، بازیکنان مهماندداشتهمالی ورزش  يگذارهیسرمابزرگ فوتبال نقش مهمی در 

 اما بیشتر از ،رو به رشد است ياالعادهفوق. هرچند این بازار با سرعت ندیآیم حساببهباشگاه  يهاییدارا

مالی در فوتبال اروپا و در سراسر جهان هستیم.  يهايگذارهیسرماآن، شاهد تغییرات چشمگیري در 

براي  يافزارنرم ۀتواند در نوشتن یک برنامچند معادله فراهم آید، می ئۀچنانچه در این تحقیق امکان ارا

و در دنیا نیز از کند میمدیران را از انجام محاسبات سخت معاف  افزارنرماستفاده شود. این  يگذارمتیق

. اگرچه در این فضا اطالعات شودیمتصمیمات پیچیده استفاده  يسازهیشبو معادالت در  هامدلاین قبیل 

مهم وجود  سؤالآماري زیادي از منابع معتبر تهیه شده است، هیچ روش نظري اقتصادي قطعی براي این 

 »این بازیکن در این لحظۀ خاص چقدر ارزش دارد؟«ندارد که 

 

 تحقیق یشناسروش

ماهیت متغیرها در برخی متغیرهاي به صورت کیفی و در برخی متغیرهاي به  براساستحقیق حاضر 

بینی قیمت بازیکنان فوتبال لیگ برتر بود که در این تحقیق . هدف کلی آن پیشگرفتصورت کمی انجام 

عنوان مورد مطالعاتی پرداخته بینی قیمت بازیکنان فوتبال باشگاه استقالل بهاختصاصی به پیش طوربه

رکورد  33504 در مجموعمتغیر و  40بازیکن این باشگاه در  41 يهادادهشد. در این تحقیق مجموع 

. در شناسایی کار رفتبه هالیتحلدو فصل، در  يهايبازنفر با تکرار بازیکنان براي تمام  698براي 

از  گذاري بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایرانقیمت ۀمتغیرهاي تحقیق از نتایج تحقیق از متغیرهاي معادل

روش از ، گرفتههاي صورتاستفاده شد. در مرحلۀ بعد با بررسی )14( همکارانایزدیار و  نتایج مطالعۀ

. در این استفاده شد قیمت ینیبشیپنگی افزارکلمنتاین در خصوص چگونرمبا استفاده از کاوي و داده

قیمت بازیکنان و دیگري مربوط به بررسی  ینیبشیپیکی مربوط به  ،تحقیق و با توجه به دو هدف مجزا
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استفاده  يسازیینماو نیز  يبندخوشهو  ینیبشیپاز دو قالب  ،میزان تأثیر عوامل مختلف بر قیمت بازیکنان

 يسازآماده ها به اطالعات،ار مرحله شامل تشخیص مسئله، تبدیل دادهداراي چه يکاودادهیند اشد. فر

هاي مختلف از جمله گیري حصول نتیجه است. در این روش با توجه با الگوریتمو بررسی و اندازه هاداده

عصبی، الگوریتم کاي میانگین و الگوریتم درخت تصمیم، و با توجه به ترتیب قرارگیري  ۀالگوریتم شبک

افزار ارتباط بین هریک از متغیرها با قیمت بازیکن و میزان تأثیر آن محاسبه شد. سپس با نودها در نرم

و مقدار بینی قیمت بازیکن انجام هاي مشابه براي تست مدل پیشنهادي محقق، پیشاستفاده از داده

این  یهمخواندر دست بود، مقایسه شد. میزان  موردنظربا مقدار عددي قیمتی که از بازیکن  آمدهدستبه

عنوان یک مدل ارائه دو عدد مبنایی براي رسم الگوریتم بهینه بود که تخمین درستی را به محقق داد و به

شد: شناسایی مسئله: در این مرحله مراحل زیر دنبال  يکاودادهتعالی  ۀشد: با توجه به مراحل چرخ

انتخاب و  )،14(مطالعۀ ایزدیار و همکاران  براساساین تحقیق  يهالیتحلمورد استفاده در  يهاشاخص

فنی بازیکنان باشگاه  ةو پروند هايبازهاي آن با مراجعه به باشگاه و سازمان لیگ و بررسی نتایج داده

مختلف آمادگی  يهاتستیکنان پیش از ورود به هر باشگاه یادآوري است که باز شایانآمد.  دستبه

و پس از کسب حداقل نمره که براي قبولی آنان مشخص و با توجه به  ندجسمانی را پشت سر گذاشت

زده، براي فصل  يهاگل، مانند تعداد انددادهگذشته از خویش نشان  يهايبازکه در طول  ییهاتیقابل

بود و در نتیجه تمام اعداد  100به هر بازیکن  شدهدادهقدار نهایی امتیاز . مشوندیم يگذارمتیقبعدي 

مورد بررسی، بازیکنان باشگاه استقالل  يهانمونه. است 100متعلق به هریک از مشخصات داراي معیاري از 

فوتبال بود. تبدیل داده به اطالعات: در مرحلۀ دوم، تمامی  ياحرفه 15و  14متوالی لیگ  ةدر دو دور

قابل تشخیص  افزارنرمدر  ،صورت فارسی باشندپارامترهاي مربوط کدگذاري شد. از آنجا که اگر پارامترها به

: هاداده يسازآماده، از سرشناسه استفاده شد. 1(متغیرها) مطابق جدول  هاشاخص، براي هریک از ندیستن

عنوان متغیرهاي مستقل، همان شدند. این متغیرها به افزارنرمن بخش پس از کدگذاري، متغیرها وارد در ای

عنوان متغیر خروجی سیستم عنوان متغیر وابسته، بهمتغیرهاي ورودي سیستم و نیز قیمت بازیکن به

ثیر متغیرهاي ورودي بر میزان تأ يهايریگاندازهتا حصول نتیجه: با توجه به  يریگاندازهاست. بررسی و 

گوناگون خواهند بود که در ادامه، به آنها اشاره شده  يهاپاسخمختلف داراي  يهامدلمتغیر خروجی، 

افزار کلمنتاین و اطالعات موجود براي دو فصل بازي از سازمان لیگ، به است. سپس، با استفاده از نرم

بینی قیمت واقعی بازیکن با ت مذکور و نیز پیشهریک از متغیرها بر قیم تأثیرتحلیل قیمت بازیکن و 

هاي ، پرداخته شد. جامعۀ آماري این تحقیق شامل اطالعات بازيآمدهدستبههاي توجه به شاخص



 741                          مورد مطالعه: بازیکنان باشگاه استقالل کاويبازیکنان فوتبال با تکنیک داده يگذارمتیق 

 

آماري اطالعات بازیکنان تیم استقالل بود.  ۀهاي چهاردهم و پانزدهم لیگ فوتبال ایران و نمونلیگ

ان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل شامل موارد مندرج در عنومتغیرهاي تحقیق نیز شامل قیمت به

 .بود 1جدول 

 )1393بازیکنان فوتبال ( برگرفته از تحقیق ایزدیار و همکاران،  يگذارمتیمتغیرهاي ق .1جدول 

 مشخصات بازي

 )TT( حضور داشته است دانیفصل در م کی یدر ط کنیکه باز یقیمجموع دقا
 )TI( حضور داشته است دانیدر م يباز کی یدر ط کنیکه باز یقیدقا مجموع

 )YC( فصل کی یدر ط کنیتوسط باز یافتیزرد در يهاکارت تعداد
 )RC( فصل کی یدر ط کنیتوسط باز یافتیقرمز در يهاکارت تعداد

 )GO( فصل کی یط کنیشده توسط باززده يهاگل تعداد
 )NAP( یدر مسابقات مل کنیحضور باز تعداد

 فرديمشخصات 

 )HE( کنیقد باز
 )PO( کنیباز پست
 )AG( کنیباز سن
 )WE( کنیباز وزن

 مشخصات فنی

 )AF( متوسط سرعت بازیکن
 )PG( هاي منجر به گلپاس

)؛ دقت HA( )؛ دقت سرزنیFI(ی کنندگتمام)؛ CR(عبور  قدرت: هجومی مشخصات 
 )VO)؛ شلیک توپ (SP( پاس کوتاه

 )؛ قدرت بدنیSTA)؛ استقامت (JU( پرش)؛ قدرت SPO(شوت  قدرت: قدرت  
)ST؛ شوت از راه دور( )LS( 

 )؛ دقت دیدPOS)؛ جاگیري (IN( )؛ ربودن توپAGR(ی طلبمبارزه: ذهنی قدرت  
)VI؛ دقت پنالتی( )PE( 

)؛ LP( )؛ دقت پاس بلندFKA( آزاد ۀ؛ دقت ضربCU؛ کات DRمهارت: دریبل 
 )BC( کنترل توپ

 )؛ تعادلRE( )؛ واکنشAG( )؛ چابکیSS( دویدن)؛ سرعت AC( تحرك: شتاب
)BA( 

)؛ GK PO( )؛ جاگیريGK KI( )؛ شوتGK HA( )؛ ادارهGKD( بانی: شیرجهدروازه
 )GK RE( رفلکس

 )SL TA( )؛ دقت تکلST TA( رودررو ۀ)؛ مقابلMA( قدرت دفاعی: یادگیري
 )POT( )؛ استعدادOR(ی کل ازیامتمشخصات کلی: 

 )PP( قیمت بازیکن متغیر وابسته

 

 هایافته

قیمت  ینیبشیپعصبی به  ۀسه روش کاي میانگین، درخت تصمیم و شبک براساسدر تحقیق حاضر 

 :شد، سه روش مقایسه ینیبشیپبازیکنان پرداخته شده و براي پیشنهاد بهترین روش براي این 
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حائز اهمیت این است که مدل الگوریتم درخت تصمیم با استفاده از الگوریتمی  ۀکاي میانگین: نکت .1

دو فصلی که در اختیار  يهاداده، قیمت هر بازیکن را با توجه به است که براي آن به همین نام تعریف شده

براي  بوده و ،مطابق با دو فصل که اطالعات آن موجود است شدهینیبشیپ. قیمت کندیمبینی دارد، پیش

فصل جاري به مدل وارد شود تا بتوان قیمت بازیکن را  يهادادهبعدي، باید  يهافصلگذاري در قیمت

، در مراحل ساخت مدل بر مبناي الگوریتم این مدل 2براي فصل بعدي تخمین زد. طبق اطالعات جدول 

هفتم، تعداد خطا  ۀر مرحلکه دطوريتا در هر مرحله خطا کاهش یابد. به شده ساختهبار  7بدون نمایش، 

 .دست آمده استصفر شده و در نتیجه مدل نهایی به
 

 براي برازش مناسب مدل کاي میانگین افزارنرمدر  شدهمحاسبهمیزان خطاي  .2جدول 

 مقدار خطا مرحله مقدار خطا مرحله

 173/0 پنجم 313/1 اول

 061/0 ششم 385/0 دوم

 0 هفتم 085/0 سوم

   056/0 چهارم
 

عبارت دیگر این الگوریتم تعداد . بهندکیم يبنددستههاي مجزایی را در خوشه هادادهاین الگوریتم 

قرار  هاخوشهمکرر درون این  طوربهورودي توسط کاربر را  يهادادهو  کندمیمشخصی خوشه را تعریف 

تا جایی که دیگر امکان بهبود  کندیم، مرکز خوشه را تعیین هاداده. همزمان با هر بار ورود دهدیم

یافتن الگوهایی ثابت  دنبالبهمقدار خروجی،  ینیبشیپبیشتري وجود نداشته باشد. این الگوریتم به جاي 

است. در این مدل با توجه به میزان تأثیر عوامل مختلف بر روي قیمت،  افزارنرمورودي به  يهادادهدر بین 

توپ توسط  ةاز متغیر میزان ادار ریغبه آمدهدستبهبا توجه به نتایج  روازاین. شدقیمت بازیکن ارزیابی 

بدنی، میزان استعداد،  ةاست، سایر متغیرها شامل شاخص تود 99/0اهمیت ۀ بازیکن که داراي درج

و جاگیري، از درجۀ  یکنندگتماماستقامت، امتیاز کلی بازیکن، تعداد بازي ملی، تعادل، تعداد گل زده و 

تشابه میان این متغیرها، در  براساسرابر، بر روي قیمت بازیکن برخوردارند. بر همین مبنا و اهمیت ب

 .خالصه شده است 3چهار خوشه تشکیل شد که هریک از بازیکنان در هر خوشه در جدول  افزارنرم
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 شده در هر خوشههاي ثبتافزار و تعداد دادهدر نرم شدهلیتشک يهاخوشه .3جدول 
 خوشه هاداده تعداد بازیکنان يبنددسته

P11,P15,P14,P38,P17,P12,P4,P2, P13,P7,P21,P25,P1,P3,P6,P31,P32,P40 394 1 

P30,P22,P33,P5,P8,P10,P27,P36,P37 91 2 

P39,P9,P30,P36,P18,P20,P26,P28,P35 60 3 

P29,P19,P2,P23, P16,P24,P34 153 4 

 
 دو یا یک در فصل دو در بازیکن یک يهاداده است ممکن ،است فصل دو به مربوط هاداده که آنجا از

: بیشترین 1 ۀ. خوشبود خواهد متفاوت فصل دو در بازیکن این قیمت چون گیرد، قرار متفاوت خوشۀ

است. بیشترین  شدهثبتعبارتی رکورد داده یا به 394تعداد ثبت داده را به خود اختصاص داده و شامل 

، شدندبازیکن این باشگاه که در دو فصل بررسی  41افراد در این دسته، در پست هافبک بودند. از میان 

از بازیکنان حمله،  درصد 28/2از مدافعان و  درصد 119/46 ؛هاهافبکبازیکنان یعنی  درصد 52/51حدود 

 ۀمیلیون تومان است. خوش 430، حدود 1ۀدر این خوشه قرار گرفتند. مبلغ پرداختی به بازیکنان در خوش

 ؛هاهافبکبازیکنان یعنی درصد  86/42 بازیکن این باشگاه 41بود. از میان  شدهثبت ةداد 91: شامل 2

از بازیکنان حمله، در این خوشه قرار گرفتند. متغیر استقامت درصد  77/30 از مدافعان ودرصد  37/26

. مبلغ پرداختی به بازیکنان است 9/3و انحراف معیار استاندارد آن  12/63داراي میانگین  يبندطبقهدر این 

بازیکن  41شده است. از میان ثبت ةداد 60: شامل 3ۀمیلیون تومان است. خوش 620، حدود 2ۀ در خوش

مله، در این از بازیکنان ح درصد 55 از مدافعان و درصد 0 ؛هاهافبکبازیکنان یعنی  درصد 45 این باشگاه

: 4 ۀمیلیون تومان است. خوش 431 حدود ،3ۀ خوشه قرار گرفتند. مبلغ پرداختی به بازیکنان در خوش

از  درصد 73/13 بازیکن این باشگاه، 41شده است. از میان عبارتی رکورد ثبتداده یا به 153شامل 

ن حمله، در این خوشه قرار گرفتند. از بازیکنادرصد  27/86 از مدافعان و درصد 0؛ هاهافبکبازیکنان یعنی 

 ،هايبندطبقهمهم در این  ۀمیلیون تومان است. نکت 840، حدود  4ۀ مبلغ پرداختی به بازیکنان در خوش

قابل مشاهده است، داراي یک امتیاز کل بودند که  هادادهکه در طورهماناین است که هریک از بازیکنان 

فاکتورهاي موجود، معیاري براي شناسایی  تکتکتوجه تخصصی به  در یک نگاه و بدون تواندیمدر واقع 

ترتیب داراي به هاخوشه ازد که هریک شومیاهمیت بازیکنان باشد. در نتیجه در این مدل مشاهده 
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اول، امتیاز باالتري  ۀعبارت دیگر، بازیکنان خوشد. بههستن 01/70و 97/66، 67/59، 88/70میانگین امتیاز 

 بهتري برخوردارند. يهایژگیودیگر از  يهامجموعهکلی نسبت به سایر بازیکنان در  طوربهو  رنددا

 يهاخوشهدر  واردشده، اطالعات 1و نمودار  3مدل درخت تصمیم: مطابق اطالعات جدول  .2

و  ینیبشیپمشاهدات آینده را  توانیمکه به کمک آن  کندیم، درخت تصمیمی ایجاد مذکورچهارگانۀ 

شده ثبت يهادادهجداسازي  منظوربهافزاربندي بازگشتی است که  يهاروشکرد. این روش از  يبندهطبق

به حداقل رساندن میزان ناخالصی در هر مرحله، صورت  براساسو گرفته در هر دسته انجام  شدهآمادهو 

میزان اهمیت  صورت یک درخت،. در این مدل با توجه به تأثیر عوامل مختلف روي قیمت بهردیگیم

براي  شدهینیبشیپ يهامتیقهریک از عوامل مهم بر قیمت بازیکنان نشان داده شده است. همچنین 

شده بود، رکورد ثبت 698که شامل  هادادهبازیکنان نمایش داده شده است. براي کل  يهاگروههریک از 

چنانچه مدیران باشگاه مایل باشند به  ،عبارت دیگرقیمت شد. به ینیبشیپمیلیون تومان  490مبلغ 

، هر بازیکن معادل پانصد میلیون تومان باید بپردازندعنوان پایۀ قرارداد، هریک از بازیکنان مبلغ یکسانی به

هاي د. این مبلغ بدون درنظر گرفتن عوامل مختلف و مؤثر بر قیمت بازیکنان از جمله ویژگیکندریافت 

د که کرمشاهده  توانیمست. با بررسی و پیشروي بیشتر در درخت تصمیم آمادگی جسمانی و مانند آن ا

به دو گروه مجزا تقسیم شدند: در گروه اول یعنی  STاختصار  طوربهعامل قدرت بدنی یا  براساسبازیکنان 

ST < =5/64  استمیلیون تومان  680 شدهینیبشیپ) مقدار قیمت 5/64(قدرت بدنی بیشتر یا مساوي 

) 5/64(قدرت بدنی کمتر از ST> 5/64 هاست. در گروه دومکل داده درصد 30,2رکورد و  211که شامل 

هاست. کل داده درصد 7/69رکورد و  487که شامل  استمیلیون تومان  410 شدهینیبشیپمقدار قیمت 

سطر بود که براي هر بازیکن یک کد درنظر گرفته شد. براي مثال  698شامل  افزارنرماطالعات ورودي به 

از  3ه واست که همان گر )P1,P18,P19,P21,P22,P29,P20,P33,P36,P40,P8( شامل بازیکنان Aگروه 

 ینیبشیپسطر است و قیمت  187شده براي آنها شوند. تعداد سطرهاي اطالعات ثبترا شامل می افزارنرم

 .استمیلیون تومان به ازاي هر بازیکن براي یک فصل بازي  740ن افراد در این مرحله براي ای
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 ی قیمت هر بازیکن (مبالغ به تومان است)نیبشیپ. 4جدول 
مبلغ 

 شدهینیبشیپ
 رکوردها درصد

 تعداد
 هادرکور

 گروه نود کد بازیکن

7108/4  7/26 187 P1,P18,P19,P2,P21,P22,P29,P30,P33,P36,P40,8P 3 A 
2108/4  4/3 24 P10,P16,P27,P5,P9 4 B 
6108/2  3/29 205 P12,P13,P14,P15,P23,P25,P32,P34,4P 5 C 

2108/5  4/40 282 
P11,P17,P2,P20,P24,P26,P28,3P,P31,P35,P37,P38,

P39,P6,P7 
6 D 

7108/0  7/26 187 P1,P18,P19,P2,P21,P22,P29,P30,P33,P36,P40,P8 7 A1 
2108/0  4/3 24 P10,P16,P27,P5,P9 8 A2 
108 ×9 4/12 87 <= 30/5  9 C1 
108×6/4 9/16 118 > 30/5  10 C2 

3108/7  6/16 116 <=1223 11 D1 
1108/6  7/23 166 >1223 12 D2 
6108/1  10 70 P12,P13,P23,P25,P32 13 E1 
1108/5  8/6 48 P15,P4 14 E2 
2108/2  3/11 79 <=71 15 F1 
5108/3  3/5 37 >71 16 F2 
1108/3  7/12 89 P2,P24,P3,P38 17 G1 
2108/1  0/11 77 P11,P17,P39,P7 18 G2 
7108/4  6 42 <= 33/5  19 F1 
4108/3  4 28 > 33/5  20 F2 
3108/1  2/1 9 >=91 21 G1 
1108/1  6/5 39 <91 22 G2 
1108/7  5 35 P17,P20,P26,P28,P35,P8 23 H1 
2108/5  3/6 44 P31,P37,P7 24 H2 
1108/5  6 42 DF,FW 25 I1 
1108/4  7/6 47 HB 26 I2 
1108/8  1/5 36 P11,P17 27 J1 
2108/4  8/5 41 P39,P7 28 J2 
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 گذاري بازیکنان فوتبالدرخت تصمیم در قیمت. 1نمودار 
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 د:کرتوان مشاهده ، می1 نمودارو  4با مالحظۀ جدول 

 گروه، دو این. است شده تقسیم A2 و A1 رگروهیز)، با تداوم تأثیر قدرت بدنی به دو 3(نود  Aگروه  -

)، این گروه به دو 5 ( نود Cبا تأثیر عامل سن بر روي گروه  کهدرصورتی. هستند 8 و 7 نودهاي همان

، 10و  9نود . در شودیماین بازیکنان به شرح ذیل تخمین زده  يهامتیقتقسیم و  C2 و C1 رگروهیز

) 5(نود  Cدر گروه  شدهینیبشیپقیمت بازیکنان تأثیر گذاشته است. بنابراین قیمت  يمتغیر سن بر رو

سال و نیز افرادي که باالتر  5/30تر یا مساوي و شامل افرادي است که پایینشود میتقسیم  رگروهیزبه دو 

میلیون تومان،  430و براي گروه دوم، میلیون تومان  900سال داشتند. براي گروه نخست،  5/30از 

عبارت دیگر، هرچه سن بازیکنان باالتر رفته، مبلغ پرداختی کاهش یافته است. است. به شدهی نیبشیپ

 سال، است. 5/30خود  ۀکه حد نهایی قیمت بازیکن در مقدار بیشینيطوربه

فصل در زمین بازي کرده، عامل مجموع کل دقایقی که یک بازیکن در یک  6یا نود  Dدر گروه  -

و  11که در نود يطوربهده است. کرتقسیم  D1و  D2عنوان یک عامل تأثیرگذار این نود را به دو گروه به

یا مساوي  کمترشامل بازیکنانی است که ، تقسیم شده است. گروه نخست رگروهیزدو  به پارامتراین  12

بازیکنانی  ،میلیون تومان؛ و گروه دوم 370 شدهینیبشیپاند و مبلغ دقیقه در کل فصل بازي کرده 1223

 میلیون تومان است. 460 شدهینیبشیپو مبلغ  اندکردهتر از این مقدار بازي بیشکه 

سال خود به دو  5/30بعدي است که گروه بازیکنان با سن باالتر از  رگذاریتأثعامل سن، متغیر  -

 رگروهیزبه دو  10عبارت دیگر، نود شده است. به ینیبشیپقیمتی  گروه هرو براي شده تقسیم  رگروهیز

ده است. شو نام هریک مشخص  ینیبشیپ هاکنیبازقیمت  14و  13تقسیم شده که در نود  14و  13

مشاهده کرد که هر  توانیم 14و  13سال است. با توجه به نود  5/30میانگین سن این بازیکنان، باالتر از 

  است. 5/30تر از براي افرادي هستند که سن آنها پایین يالتربادو نود داراي مبلغ 

، تأثیر گذاشته و 11یا نود  D1بعدي، بر روي گروه  رگذاریتأثعنوان عامل عامل قدرت پرش نیز به -

ست و ا 71تر و مساوي این نود را به دو نود دیگر تقسیم کرده است: گروهی که قدرت پرش آنها کوچک

است. در هر قسمت هرچه میزان یک پارامتر در گروهی از  71آنها بیشتر از  گروهی که قدرت پرش

 71که بازیکنانی که قدرت پرش کمتر و مساوي يطوربهر است. یشتقیمت آنها ب ،بازیکنان باالتر باشد

 میلیون 530 قیمت آنها ،دارند 71است و بازیکنانی که قدرت پرشی باالتر از  2/2× 910قیمت آنها  ،دارند

 .است تومان
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تحت تأثیر پارامتر مقدار کل دقایق حضور بازیکن در یک  12همچنین قابل مشاهده است که نود  -

داراي  17شود که هریک از این نودها شامل بازیکنان ذیل هستند: نود تقسیم می 18و  17فصل به دو نود 

آخر قابل  ۀت. در مرحلبه خود اختصاص داده اسرا ولی قیمت کمتري  ،بیشتري است ةشدرکورد ثبت

تأثیر گذاشته و نود مذکور را به دو نود با خصوصیات بازیکنان  13مشاهده است که عامل سن بر روي نود 

توجه در این  شایان ۀتقسیم کرده است. نکت 5/33و مساوي  ترکوچکسال و  5/33باالتر از سن 

تري بیشداراي قیمت  ،سال سن دارند 5/33تر و مساوي از این است که بازیکنانی که پایین يبندمیتقس

و  19(نود  ترجوانعبارت دیگر، افراد دارند. به 5/33نسبت به گروهی هستند که میانگین سنی باالتري از 

  گیرند که قابل درك است.تري میبیش)، دستمزد  10

که بازیکن در مربوط است به مجموع دقایقی شود که میدر ادامه تأثیر پارامترهاي مختلف مشاهده  -

تأثیر گذاشته و هریک از نودهاي مذکور  14این عامل بر نود  طی یک بازي در میدان حضور داشته است.

تقسیم کرده است. در اینجا گروهی که مجموع دقایق بازي آنها بیشتر یا مساوي با  22و  21را به دو نود 

 200قریباً در هر فصل تفاوتی بالغ بر اند که تدهکردستمزد بیشتري دریافت  ،دقیقه در بازي بوده 91

میلیون تومان است). این تفاوت بین  200دارند (تفاوت دستمزد فصلی دو گروه  گریکدیمیلیون تومان با 

مشاهده  ،انددقیقه بازي کرده 91اند و بازیکنانی که کمتر از دقیقه بازي کرده 91بازیکنانی که بیشتر از 

 شود.می

به  16و  15تقسیم شده است. در نود  24و  23از پارامتر پرش، به دو نود  يریرپذیتأثبا  15نود  -

باشند، داشته مطلوب و قابل قبول رسیدیم که هر کدام از بازیکنان که قدرت پرش باالتري  ۀاین نتیج

تقسیم شده که  24و  23کنند. در ادامه، این گروه به دو گروه دیگر در نود دستمزد بیشتري دریافت می

کنند. این موضوع ناشی از ن نودها با قیمتی بالغ بر یکصدو هشتاد میلیون تومان با هم تفاوت پیدا میای

باالتر بوده، نسبت به بازیکنانی  71مقایسه و تأثیر همین پارامتر است که بازیکنانی که قدرت پرششان از 

  ند.ا، دستمزد کمتري دریافت کردهاندداشته 71از  ترنییپاکه قدرت پرشی 

 ۀتقسیم شده است. نتیج 26و  25این نود به دو نود  17با تأثیر عامل پست بازیکن بر روي نود  -

پست دفاع و حمله به نسبت پست هافبک رکورد کمتري  17حاصل بیانگر این نکته است که در نود 

 ةدهندنشانمیلیون ریال بیشتر که  300عبارت دیگر، حدود تر است. بهیشولی دریافتی آنها ب ،داشته

 و 27 نود دو به که کنیممی مشاهده را 18 نود ها از دید مدیران تیم است. سپس،اهمیت این پست

دهد که در مجموع دقایق بازي توسط بازیکن را نشان می ریتأث ۀشوند که ادامم میتقسی) 4 جدول(28
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 27 رگروهیزاین پارامتر به  ریتأثدر مجموع بازیکنانی که با  .این مقدار بیشتر است P39  ,P7بازیکنان با کد 

 .استمیلیارد ریال  6شان حدود تفاوت مبلغ پرداختی ،اندشاخص شده 28و 

بازیکنان است.  تمامیقیمت براي  ینیبشیپتوضیح است که درخت تصمیم شامل مراحل  شایان -

آن شاخه در قالب یک گره، به جلو  ،بیشتري داشته ریتأثت بازیکنان که اگر عاملی روي قیميطوربه

. دکنیمرا تبیین  ینیبشیپو قیمت نهایی شود میو در غیر این صورت در همان نقطه متوقف  رودمی

شود که جلوتر از آن دیگر هیچ متغیري بر اي) مشخص میمرحلهقیمت براي هر بازیکن در نودي (یک

شود. بنابراین، مدل الگوریتم درخت نهایی می شدهینیبشیپقیمت صورت روي قیمت تأثیر نگذارد. در این 

، قیمت هر بازیکن را با توجه است شده فیتعرتصمیم با استفاده از الگوریتمی که براي آن به همین نام 

  .کندیم ینیبشیپ، موردنظردو فصل  يهادادهبه 

دنبال دو هدف است: نخست، نشان تست مدل درخت تصمیم: محقق با تست مدل درخت تصمیم، به

دهد با توجه به پارامترهاي متعلق به عملکرد بازیکنان در فصل چهاردهم و پانزدهم، قیمت واقعی هر 

 ؟هاي واقعی مطابقت دارنددر این مدل، تا چه حد با داده شدهینیبشیپدوم، مقدار  ؟استقدر بازیکن چ

 است. مفهوم این نمایش 2نمودار 

 
 . خروجی تست مدل درخت تصمیم2نمودار
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 شدهینیبشیپو محور عمودي نمایانگر قیمت  شدهپرداختقیمت  انگرینما، محور افقی 2 در نمودار

بیانگر این دو مقدار است. نوسانات موجود نشان که هریک از نقاط در محل شکست خطوط يطوربهاست. 

بیشتر بوده و در برخی  شدهینیبشیپشده در مقابل قیمت دهد که در برخی موارد قیمت پرداختمی

آن است که در نقاطی که در  نگربیاده و کروصل  همبهموارد کمتر از آن است. خطی دو سر این نمودار را 

از مبالغ پرداختی بیشتر است. همچنین، نقاطی که در پایین خط  شدهینیبشیپ، مبالغ ندباالي خط قرمز

 توانیمبنابراین  .است کمتر شدهینیبشیپ مبالغ از شدهپرداخت مبالغ که است آن گربیان قرمز قرار دارند،

ده است. لیکن کرنتیجه گرفت که مبالغ پرداختی به بازیکنان این تیم از روند علمی مناسبی تبعیت ن

تواند معیار پرداخت هاي هر بازیکن بوده است، میدر این تحقیق که مطابق با ویژگی شدهینیبشیپقیمت 

 شدهینیبشیپگرچه مبالغ اشود که براي فصل بعدي باشد. در الگوریتم درخت تصمیم مالحظه می

فاوت است، ولی مجموع مبالغ واقعی مت ةشدپرداختپرداخت به هریک از بازیکنان با قیمت  منظوربه

تومان). بنابراین  34/3× 810مطابقت دارد ( شدهینیبشیپبه این بازیکنان با مجموع مبالغ  شدهپرداخت

که حالیاست. در يریگمیتصمباشگاه الگوریتم درخت تصمیم بهترین روش  ۀبا فرض ثابت بودن بودجه

متفاوت  شدهپرداختبراي هریک از بازیکنان با مبلغ  شدهینیبشیپعصبی مبلغ  ۀشود در شبکمشاهده می

 استواقعی کمتر  شدهپرداختتومان از مبلغ  4× 810 شدهینیبشیپشود مجموع مبالغ مشاهده می ،است

درخت تصمیم با  ینیبشیپعلت تفاوت قیمت بازیکنان در حالت  رسدیمنظر تومان). به 3/ 39× 1010(

انجام  يگذارمتیقهاي افراد ، الگوریتم با توجه به قابلیتینیبشیپر حالت حالت واقعی در این است که د

 به بازیکن به روش تجربی بوده است. شدهپرداختولی در حالت واقعی قیمت  ،داده

ند. فعالیت اهاي عصبی یک الگوي ریاضی مبنی بر سیستم زیستیشبکه :. الگوریتم شبکۀ عصبی3

و یادگیري آزادانه  يسازنهیبه منظوربهزیستی، بر مبناي یک الگوریتم  يهاستمیسهاي عصبی در سیستم

 یصورتبهعصبی مصنوعی باید  ۀشبک. یک استگرفته از تحقیق در ماهیت مغز مفاهیم الهام براساس

اي از مجموعه -یندي مستقیم و چه آرامافر صورتبهچه  -ها اي از وروديشود که از مجموعه يبندکرهیپ

هاي مختلفی براي تعیین نقاط قوت اتصال وجود دارد، یکی از را ایجاد کند. روش موردنظرهاي خروجی

 بهعصبی  ۀمستقیم با استفاده از دانش قبلی است. راه دیگر آموزش شبک صورتبهها تعیین وزن این راه

. در استقوانین آموزشی  براساسها دادن به آن براي تغییر وزن هاجاز وتغذیه با الگوهاي آموزشی  ۀلیوس

 .قیمت بازیکنان نشان داده شده است ، میزان تأثیر عوامل مختلف (مقدار نفوذ) بر5جدول 
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 . ضریب تأثیرگذاري الگوریتم شبکۀ عصبی5جدول 
ضریب 

 يرگذاریتأث
 (مقدار نفوذ)

 ردیف يکد اختصار
ضریب 

ي رگذاریتأث
 نفوذ)(مقدار 

 ردیف کد اختصاري

0314/0  LS 13 0013/0  TT 1 
0323/0  SPO 14 0022/0  AG 2 

0341/0  SS 15 0031/0  FKA 3 

0343/0  GKKI 16 0046/0  RC 4 

0349/0  VO 17 0229/0  GKHA 5 

0391/0  SLTA 18 024/0  LP 6 

0425/0  ST 19 0242/0  WE 7 

0439/0  POS 20 0249/0  DR 8 

0488/0  PO 21 0258/0  GKPO 9 

0498/0  AC 22 0277/0  POT 10 
0525/0  CU 23 0283/0  HE 11 
0604/0  GKD 24 0311/0  BC 12 

) و مجموع دقایق 0582/0( ریتأث، شیرجه بیشترین دهدنشان می 5 که از اطالعات جدولطورهمان

این مدل تقریباً  يریگاندازه) را در تعیین قیمت بازیکنان، داشته است. دقت 0026/0( ریتأثبازي کمترین 

  ، مدل از نوع مدل تخمینی و شکل آن ساده است. درصد 84

دو هدف است: نخست، نشان دهد در پی عصبی  ۀعصبی: محقق با تست مدل شبک ۀتست مدل شبک

قدر با توجه به پارامترهاي متعلق به آنها در همان فصل چهاردهم و پانزدهم، قیمت واقعی هر بازیکن چ

 نمایش 3نمودار  ؟هاي واقعی مطابقت دارددر این مدل، تا چه حد با داده شدهینیبشیپدوم، مقدار  ؟است

  است. مفهوم این

شده  ینیبشیپو محور عمودي نمایانگر قیمت  شدهپرداخت، محور افقی نمایانگر قیمت 3در نمودار 

که هریک از نقاط در محل شکست خطوط بیانگر این دو مقدار است. نوسانات موجود نشان طورياست. به

بیشتر و در برخی موارد  شدهینیبشیپنسبت به قیمت  شدهپرداختدهد که در برخی موارد، قیمت می

مبالغ  از شدهینیبشیپاین است که مبالغ  ةدهندنشان، نقاط باالي خط قرمز 3کمتر بوده است. در نمودار 

این است که  ةدهندنشان. همچنین، نقاط شکستی که در زیر خط قرمز هستند، استپرداختی بیشتر 

نشان از این دارد است،  داده رخدر عمل  آنچهاز مبالغ پرداختی کمتر است. بنابراین،  شدهینیبشیپمبالغ 
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، هگرفتانجاممحاسبات  براساس بیشتر بوده است. شدهینیبشیپکه مبالغ پرداختی واقعی به نسبت مبالغ 

 میلیون تومان است. 400این مبلغ معادل 

 

 
 . تست مدل شبکۀ عصبی3نمودار 

 
  ي ریگجهینتبحث و 

 است. شدهتحقیق با یکدیگر مقایسه  يهاافتهیدر این بخش 

نتیجه گرفت  توانیمحاصل از مدل کاي میانگین،  يهاخوشهنتایج مربوط به کاي میانگین: با توجه به 

 يبندخوشهترتیب از زیاد به کم بوده است. ، به1تا  4 ۀاز خوش هاخوشهکه بیشترین مبلغ پرداختی به 

تقریباً مشابه  يهایژگیوبا  ییهاگروهتا از نظر مشخصات فنی و مبالغ پرداختی در  کندیمبازیکنان کمک 

نشان داد متوسط پرداختی به بازیکن  توانیمثال شوند. با استفاده از نتایج این تحقیق، براي م يبنددسته

P11 میلیون تومان است. بیشترین پست حاضر  430قرار گرفته،  1 ۀبا مشخصات فنی مشخص که در خوش

هزار دقیقه، و  16در این خوشه بازیکنان خط دفاع هستند که متوسط مجموع دقایق بازي در این خوشه 

دقیقه بوده که تقریباً در  82 اند،ر هر بازي در زمین حضور داشتهمتوسط دقایقی که بازیکن این خوشه، د

به وجود ایشان نیاز بوده است. متوسط میزان کارت زردي دریافتی  هايبازموارد در تمام  درصد 90بیش از 

بوده است. همچنین میانگین سن بازیکنان در این  005/0، متوسط کارت قرمز دریافتی این بازیکن 1/0

است. امتیاز  1/69که متوسط آن  ردیگیمقرار  يامجموعهسال است. چابکی این بازیکن در  9/29خوشه 
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 57، کنترل توپ 9/64بوده است. متوسط امتیاز حفظ تعادل آنان  1/61میزان تهاجم بازیکنان این خوشه 

؛ 48؛ دریبل 52؛ کات 56 ،. در کنار این عوامل، امتیاز قدرت عبوراست 002/0آن  BMIو همچنین 

؛ و از طرفی جاگیري 8/14؛ شوت 15توپ  ة؛ ادار2/12؛ شیرجه 5/49آزاد  ۀ؛ دقت ضرب53 یکنندگتمام

زده توسط بازیکن طی یک فصل تقریباً صفر بوده  يهاگل؛ تعداد 8/10؛ رفلکس بدنی 9/12 یباندروازه

 9/180؛ متوسط قد این گروه 6/65از طرفی دقت سرزنی وي  است. 151/0زیرا متوسط آن ، است

؛ و متوسط 3/62؛ شوت از راه دور 2/65؛ قدرت پاس بلند 8/68؛ قدرت پرش 57متر؛ ربودن توپ سانتی

؛ متوسط امتیاز 33ملی تقریباً  يهايباز؛ همچنین متوسط تعداد حضور بازیکن در 1/66قدرت یادگیري 

به گل این بازیکن  منجر يهاپاساست و میانگین  68متوسط  طوربهاست و دقت پنالتی این فرد  71کلی 

و  188/0منجر به گل  يهاپاس؛ 8/57است. دقت پنالتی  6/71. جاگیري داراي میانگین است 188/0

؛ دقت پاس 6/70؛ دقت تکل آن 6/66. امتیاز متوسط واکنش این گروه است 414/73متوسط استعداد آن 

 روروبه ۀ؛ مقابل2/72؛ استقامت 55/70؛ قدرت بدنی 4/67؛ سرعت دویدن 9/60؛ قدرت شوت 64کوتاه 

آمادگی جسمانی و  يهامؤلفهنقش بر که  هاافتهی. این است 1/79و متوسط وزن  1/60؛ دقت دید 4/70

 ) و10( ، با نتایج تحقیق راستوگی و ددهارکنندمی دیتأکبازیکن  يگذارمتیقچون سن در  ییهایژگیو

 همخوانی دارد. )13( ویانا و مارتینز

بر قیمت بازیکن در درخت تصمیم  رگذاریتأثنتایج مربوط به الگوریتم درخت تصمیم: بیشترین عوامل 

مجموع دقایق حضور بازیکن در زمین در ، سن ،ترتیب از باال به پایین شامل این موارد است: استقامتبه

پست بازیکن. همچنین بیشترین  و مجموع دقایق حضور یک بازیکن در یک بازي ،قدرت پرش ،یک فصل

است. متوسط قیمت  گرفته تعلقمیلیون تومان  900 شدهینیبشیپبا قیمت  P9و, P14قیمت به بازیکنان 

توسط  شدهپرداختاز هیچ پارامتري و با توجه به کل مبلغ  يریرپذیتأثبه هر بازیکن بدون  شدهینیبشیپ

 5/64قدرت بدنی با حد متوسط  رگذاریتأثمیلیون تومان بوده است. اولین پارامتر  400باشگاه به بازیکن 

ند، هستها در دو فصل از کل داده درصد 30بوده است (براي مقادیر کمتر مساوي این مقدار قیمت، که 

 مقدار از بیشتر مقادیر با هادهدرصد دا 70و براي تقریباً  استمیلیون تومان  600 شدهینیبشیپقیمت 

 5/64 از باالتر آنها استقامت امتیاز که بازیکنانی روي بر سن تأثیر. است تومان میلیون 400 مبلغ ذکرشده

سال و بازیکنان با  5/30ده است: بازیکنان در سنین کمتر و مساوي کر، آنها را به دو گروه تقسیم بوده

. دو استمیلیون تومان  900براي بازیکنان در گروه اول  شدهینیبشیپسال که مبلغ  5/30سن بیشتر از 

 ،رندیگیمسال قرار  5/30شده بر روي بازیکنانی که در گروه سنی باالتر از فاکتور سن و مجموع زمان بازي
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میلیون تومان براي آنها  610که در ابتدا مبلغ  گذاردیم ریتأثهریک به تفکیک بر روي قیمت آنان 

 5/33و مساوي  ترکوچکو  5/33 سن آنها به بازیکنان باالتر از يجداسازبود. لیکن با  شده ینیبشیپ

میلیون تومان و  430آنها در گروه اول  ةشدینیبشیپ، مبالغ شوندیمبر اینکه به دو گروه تقسیم عالوه

کمتر یا مساوي میلیون تومان خواهد بود. پس هرچه سن  740براي بازیکنان کمتر و مساوي این سن 

بازیکنانی  کردتوان مشاهده مبلغ پرداختی به بازیکنان بیشتر است. در مرحلۀ دیگر نیز می ،باشد 5/33

، گذاردیمدر گروهی که میزان حضور آنها در یک بازي بر قیمت آنها تأثیر  ،سال دارند 5/30که باالتر از 

با حضور  کهیدرحال ،اندشده يگذارمتیقمان میلیون تو 310دقیقه، معادل  91با حضور کمتر یا مساوي 

  .اندشده يگذارمتیقمیلیون تومان 110دقیقه 91بیشتر از 

در آن قرار دارند و  P11,P17,P20,P24,P26,P28,P3,P31,P35,P37,P38,P39,P6,P7که بازیکنان  ياشاخهدر 

این بازیکنان در یک  ةشدهستند، مجموع دقایق بازي 5/64بازیکنانی با استقامت باالتر از  يهارشاخهیزاز 

باالتر بوده  1223که اگر این زمان از يطوربهآنها تأثیر گذاشته است.  ةشدینیبشیپفصل روي قیمت 

دار بود، مبلغ و چنانچه مساوي یا کمتر از این مق شدهی نیبشیپمیلیون تومان  160باشد، قیمت آنها 

است. از طرفی قدرت پرش روي بازیکنانی با زمانی کمتر یا مساوي  شدهی نیبشیپمیلیون تومان  370

از  تربزرگو  71و مساوي  کمتر حدبا  گروه دودقیقه حضور در فصل، تأثیر گذاشته و آنها را به  1223

میلیون تومان و براي  700مبلغ  71تر از یشتقسیم کرده است که براي بازیکنانی با استقامت ب 71

است. گروه دوم به بازیکنان  شدهی نیبشیپمیلیون تومان  220، مبلغ 71بازیکنانی با استقامت کمتر از 

P17,P20,P26,P35,P6  تقسیم شده و گروه دیگري که بازیکنانP31,P37,P7  مبلغ قرارداد شوندیمرا شامل ،

قیمت باالتري داشتند. در بین بازیکنانی که مقدار بازي  ،نزدیک بوده 71افرادي که استقامت آنها به مقدار 

میلیون تومان بوده که مبلغ  160قیمت  ینیبشیپدقیقه بوده، مقدار  1223فصل بیشتر از  طول درآنها 

، به کنندیممیلیون تومان به آنها اختصاص داده شده است. این گروه با تأثیر پستی که در آن بازي  130

 ینیبشیپمیلیون تومان  110میلیون تومان، و براي پست هافبک،  140دفاع و حمله با مبلغ  وهگر دو

در این قسمت مبلغ پرداختی به بازیکنان پست دفاع و حمله بیشتر از پست  دهدیمشده است که نشان 

 ةشدینیبشیپیک با قیمت  ۀشرح است: مجموعبدین شدهینیبشیپ يهامتیقهافبک است. در این روش، 

میلیون تومان  860سه با قیمت  ۀمجموع ؛میلیون تومان 240دو با قیمت  ۀمجموع؛ میلیون تومان 780

آمادگی جسمانی و  يهامؤلفهنقش  بر که هاافتهیمیلیون تومان است. این  650چهار با قیمت  ۀو مجموع

 يگذارمتیقشهرت وي در  آن تبعبهچون سن و نیز میزان حضور بازیکن در زمین بازي و  ییهایژگیو
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) 9(و لنتن و همکاران  )13( ویانا و مارتینز )،10(، با نتایج تحقیق راستوگی و ددهار دارند دیتأکبازیکن 

 همخوانی دارد.

عصبی: در این روش نیز محقق بر آن شد تا با استفاده از الگوریتم  ۀنتایج مربوط به الگوریتم شبک

قیمت بازیکنان با توجه به پارامترهاي  ینیبشیپعصبی به بررسی میزان تأثیر عوامل مختلف و  ۀشبک

عصبی،  ةشدفیتعراز پیش  ۀشده بپردازد. در واقع با توجه به عملکرد هر بازیکن بر مبناي شبکيریگاندازه

. براي مثال، در این است شده یطراح، کندیم ینیبشیپقیمت که قیمت بازیکن را  ینیبشیپالگوریتم 

 شدهپرداخت مبلغ مقابل در مبلغ این که است شده ینیبشیپ تومان میلیون P11 ،164روش، قیمت بازیکن 

 با ولی. دارد تفاوت تومان میلیون 16 مبلغ بوده، تومان میلیون 180 که بازیکن این به واقعی شرایط در

میلیارد تومان بوده است.  339بازیکنان در دو فصل شده به کل ینیبشیپن حال مشاهده شد که مبلغ ای

 .استمیلیارد تومان  343که مبلغ پرداختی واقعی به بازیکنان از سوي باشگاه حالیدر

یشتر از مقداري است که ب پردازد،می بازیکنان به باشگاه که مبلغی: است نکته چند بیانگر مقایسه این

نتایج حاضر در تحقیق و مبالغ  ۀ. در ضمن با مقایسکندیمهاي فنی و اجرایی بازیکن ایجاب توانایی

نتیجه گرفت که مبلغ پرداختی به بازیکنان در این تیم تطابق کافی با عوامل  توانیمپرداختی به بازیکنان، 

در باشگاه به ثبت  هايباز گرانلیتحلدیگر با اینکه  تبارعگذاري بازیکنان نداشته است. بهثر در قیمتؤم

آنان  يگذارمتیق، در پردازندیمجسمانی، تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان  يهاشاخصو  هادادهبسیاري از 

 به مربوط) 06/0( تأثیر ضریب باالترین عصبی شبکۀ الگوریتم در .روندکار نمیبه هایژگیواین  براساس

) مربوط به متغیر کل زمان بازي بازیکن در زمین است. 0013/0تغیر شیرجه و کمترین ضریب تأثیر (م

 ینیبشیپبنابراین، با فرض متغیر بودن بودجۀ باشگاه، استفاده از الگوریتم شبکۀ عصبی بهترین نتیجه را در 

شده کاربردهبههاي الگوریتم به توجه باگفت  توانیم يریگجهینتقیمت بازیکنان خواهد داشت. به عنوان 

بازیکنان، الگوریتم  هپرداخت ب منظوربهباشگاه ۀ در تحقیق حاضر، مشاهده شد که با فرض ثابت بودن بودج

شود تفاوت مجموع مشاهده می کهيطور است، قیمت بازیکنان مناسب ینیبشیپدرخت تصمیم براي 

شود. ضمن اینکه شده براي بازیکنان، صفر میینیبشیپمبالغ پرداختی به بازیکنان با مجموع مبالغ 

 از طریقشده ینیبشیپمشاهده شد در بسیاري از موارد مبالغ پرداختی باشگاه به بازیکنان نسبت به مبلغ 

در هر خوشه صورت نگرفته  کنانیبازها مطابق با عملکرد پرداخت چراکه ،این الگوریتم بیشتر بوده است

 ینیبشیپعصبی براي  ۀیر بودن بودجۀ باشگاه براي فصول آینده، الگوریتم شبکاست. از طرفی با فرض متغ

عصبی مبالغ  ۀهاي تحقیق، در الگوریتم شبکیافته براساسقیمت بازیکن الگوریتم مناسبی خواهد بود. 
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. در واقع استاین الگوریتم  از طریقشده ینیبشیپپرداختی توسط باشگاه به بازیکنان بیشتر از مبالغ 

 ةدهندنشانبر قیمت بازیکن ضرایب مختلفی را به خود اختصاص دادند که  رگذاریتأثهریک از متغیرهاي 

) و 06/0. متغیر شیرجه باالترین ضریب تأثیر (استتأثیر مختلف هریک از این متغیرها بر قیمت بازیکن 

 د اختصاص داده است.) کمترین ضریب تأثیر را به خو013/0شده در طول یک فصل (زمان بازي کل ریمتغ

 که جسمانی آمادگی عوامل و شخصیتی صفات چون عواملی حاضر تحقیق در هرچند مجموع در

 توانیم، شد دییتأقرار گرفته، در معادالت این تحقیق نیز  )14(ایزدیار و همکاران  تحقیق خبرگان مدنظر

با تحقیقات متعددي از جمله ایزدیار و همکاران، تانارو و همکاران،  نظرنتیجه گرفت که نتایج تحقیق از این 

نباید از نظر دور  آنچهدارد، لیکن  یهمخوانلنتن، گرلینگ و لومیا، راستوکی و ددهار و نیز مارتینز و ویانا 

و آثاري که بازي وي در  ندیآفریمکه حضور هر بازیکن در باشگاه  است به ارزشی یتوجهبیداشت، 

ناملموس  يهاییدارابراي ارتقاي وجهه و  تواندیمی که شهرت وي تأثیراتو  يبرداربهرهذاري حق واگ

که با غفلت از  يانکتهاست. شده  دیتأک )8(که در تحقیق تانارو و همکاران  گونهآنباشگاه داشته باشد، 

انتظار  توانینمفوتبال  يهاباشگاهآن در شرایط فعلی بازار نقل و انتقال بازیکنان فوتبال ایران و مدیریت 

بینی قیمت نتایج این تحقیق نشان داد در پیش کمدستبهبود چندانی در استقالل مالی آنها داشت. اما 

ثابت باشگاه، الگوریتم درخت تصمیم و با فرض بودجۀ متغیر، شبکۀ عصبی روش  ۀبازیکنان، با فرض بودج

چند معادله فراهم آید،  ةود. چنانچه در این تحقیق امکان ارادبازیکنان خواهد ب يگذارمتیقمناسبی در 

چیزي خواهد بود  افزارنرماستفاده شود. این  يگذارمتیقبراي  يافزارنرم ۀدر نوشتن یک برنام تواندیم

و معادالت در  هامدلو در دنیا نیز از این قبیل  کندمیکه مدیران را از انجام محاسبات سخت معاف 

با پیچیدگی صنعت ورزش  شکبیشود. لیکن باید توجه داشت تصمیمات پیچیده استفاده می يسازهیشب

. البته در حال حاضر استفاده از معادالت سایر شودیم تردهیچیپنیز  افزارهانرمدر هر کشوري معادالت این 

 سببهمین  کمتر مفید فایده است و به ،دگی کمتري داردیچیکشورها براي ایران که صنعت فوتبال پ

سنتی  يهاوهیشتفاوت ناچیز میان  هرچندبومی استفاده شود.  يهامدلنیز از  هانهیزمالزم است در این 

 يهاوهیشدر این تحقیق، نشان از خطاي پایین  شنهادشدهیپ يهاروشبازیکنان و  يگذارمتیقفعلی 

به سایر عناصر مورد اشاره از جمله  یتوجهبیدلیل این تفاوت ناچیز ممکن است به هرچندسنتی دارد. 

 گذاري بازیکنان فوتبال باشد.ناملموس باشگاه در قیمت يهاییدارانقش بازیکن در 
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Abstract  
Players are the most important and valuable assets of sports clubs; their 
contracts cover most of the clubs' budgets. The present study aimed to 
investigate the role of those factors related to players’ valuation and predict 
the amount of their contract. The research method was applied-survey and 
quantitative; the research sample were selected by census sampling method 
including 41 players of the Esteghlal Club football team. The data from the 
research were based on the text mining method of the players' performance 
data for two seasons. When applying data mining method, neural network 
algorithms, decision tree and average chi-square clustering algorithm were 
used for data categorization, data analysis and price prediction. Also, the 
obtained model was tested by predicting the price again with the data using 
algorithms made in different models and applying graphs and numerical 
analysis and the predicted value with the actual value in the Clementine 
software. According to the results, dive had the highest impact factor and 
total time played during a season had the lowest impact factor for players’ 
valuation in the neural network algorithm. Age was the factor with the 
highest effect on players’ price, and players’ position was had the lowest 
effect in the decision tree algorithm. Physical activity was also the first 
factor affecting the price. The difference between predicted values in 
algorithmic methods and the actual data is probably due to the lack of a 
scientific approach to determine the value of players' contracts. Decision tree 
algorithm is recommended when predicting players' prices with the club 
fixed budget and the neural network is the most appropriate method when 
the budget is varied. 
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