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چکيده
فوتبال پرطرفدارترین رشتۀ ورزشی در سراسر جهان است که در کشورهای پیشرو ،سهه مدهد ای از
که اهازار عه وت ورزش را اهه اهود ااتاههاا داد اسهت در پهووه حاضهر اهه تویهین موادلههۀ
قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران ،مبت ی ار روش حداق مراوات مودهولی پردااتهه شهد.
اازار پووه شام سه پرسش امۀ محققسااته اود که روایهی محتهوای هاهها را اسهتادان و ابرگهان
تأیید کرداد پرسش امۀ اول اا  39گویه ،و امتبار  )P>0/05( 0/۸۷شهاا ههای ارزشهی اازیک هان را
س جیداد و پرسش امۀ دوم اا  42گویه و امتبار  ،)P>0/05( 0/۸9ارای تویین شهاا ههای ارزشهی
ااشگا تهیه شد پس از جدعهوری پرسش امههای اولیه ،پرسش امۀ زوج مقیاسی  AHPاها  5مؤلفهه و
 22گویه تهیه و توسط د تن از اخبگان وزندهی شد ادواهها شهام په تهی لیهگ ارتهر فوتبهال
ایران در فا  93-1392اوداد که اهرای ههر یهز از اازیک هان یهز پرسشه امه و در مجدهو 100
پرسش امه تکدی شد سهسس اها اسهتفاد از روش حهداق مراوهات مودهولی ( )OLSو در اهرمافهزار
 Eviewsموادلۀ قیدت تخدین زد شد در این موادله ضهرای اهرای تاکتیهز  ،0/33تک یهز ،0/13
همادگی جسداای  ،-0/34مقبولیت اجتدامی  0/19و اراد ااشگا  ،1/45اهدست همد هدچ ین اهجهز
شاا همادگی جسداای که رااطهای موکوس اا قیدتگذاری دارد ،سایر شاا ها ارتبها مسهتقی
و مو اداری اا قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اشان داد
طبقهبندي D4,Z20,C12, C13 : JEL

واژه هاي کليدي :تحلی سلسلهمراتبی ،حداق مراوات مودهولی ،قیدهت اهازیکن ،لیهگ ارتهر
فوتبال

* اویس دۀ مسئول ،تلفن09124616۸04 :

Email: izadyar.m6@gmail.com

26

تحقيقات اقتصادي  /دورۀ  ،51شمارۀ  ،1بهار 1395

مقدمه
در مار حاضر ادیتوان از اهدیهت اقتاهادی تهأییرات مسهتقی و ییرمسهتقی ورزش و
تفریحات سال در توسوۀ جوامع مختلف چش پوشی کرد (ساادرسهون )2000 ،ضهرورت
جهاای شدن ورزش از دهۀ  199۸هیاز شد این ضرورت ،موج تغییهر اقه ورزش در
جاموه شد و فرعتهای درهمهدزایی اسهیاری را اهرای افهراد ،مؤسسهات و رسهااهههای
مختلف ایجاد کرد است (وایتس)2000 ،
طی چ د سهال اایهر ااشهگا ههای ورزشهی دولتهی کشهور کهه اهی از  ۷0درعهد
فوالیتهای هاها را فوتبال تشکی میدهد ،ا ا اه حک قااوای در تباهرۀ  ۷اودجهۀ سهال
 13۸2مب ی ار اجازۀ هزی ۀ یز درعد امتبارات دستگا ها و شرکتها در جههت ورزش،
رواق فراوااهی یافتههااهد کهه اههتبهع هن اسهیاری از شهرکتههای دولتهی ماا هد سهایسا،
ایراناودرو ،مس کرمان ،فوالد مبارکه ،فوالد اوزستان ،ذوب ههن اعفهان ،ارق شیراز و
ااشگا هایی را از مح این یز درعد ا ا اهاد ااد
اا توجه اه ای که ایشتر ااشهگا ههای ورزشهی کشهور اههاهومی توسهط سهازمانهها و
ارگانهای دولتی و اوضاً اخ ااوعی تأمین مالی میشواد و درهمدزایی اادکی داراهد،
هزی ههای ییرواقوی ارای ارید اازیک ان در ایران ارای مد ای قاا تأمه اسهت ،ضهدن
ای که در حیطۀ قراردادههای اازیک هان حرفههای و اقه وااتقهاالت اازیک هان فوتبهال ایهز
ااتالف چشدگیری این لیگ فوتبال ایران و سایر کشورها وجود دارد در حال حاضهر در
لیگ حرفه ای ایران ،اازیکن حرفهای و قرارداد حرفهای اههروشه ی توریهف اشهد اسهت
(سلطاای)13۸۸ ،
ااشگا های ورزشی ارای تأمین هزی ههای ضروری و اجت ابااپذیر فوتبهال ااشهگاهی
اه م ااع زیادی ایاز داراهد (اهاقری و هدکهاران )1390 ،یکهی از مهه تهرین متغیرههای
اقتاادی مؤیر ار تقاضای هر اهو کهاال و از جدلهه مسهااقات فوتبهال ،قیدهت هن اسهت
(عادقی و هدکاران )13۸۸ ،در همیختۀ اازاریاای ایز قیدت ت ها ماملی اسهت کهه ایجهاد
درهمد میک د اما سه مام دیگر هزی هاراد هدچ هین قیدهت ااوطهافپهذیرترین مامه
را در رقبها ایجهاد
درهمیخته اود و ایز ماملی درهمیخته است کهه سهریعتهرین واکه
میک د (مور)2010 ،
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ااتالف اظر و چااهزای ارای تویین دستدزد یا مبلغ قرارداد ورزشکاران از موضهومات
احثارااگیز است و طی سالههای اایهر و اها جههتگیهری اهه سهدت حرفههای شهدن
ورزشکاران ،اروز و ظهور ایشتری اسبت اه سالهای قب یافتهه ،اههااهوا اههتهازگی
تویین دستدزد ورزشکاران اا اظارت و تادی دولت عورت میگیرد درحهالیکهه مبهالغ
ه گفتی ارای ارید اازیک ان در فوتبال هزی ه مهیشهود ،سهازمان لیهگ فوتبهال کشهور
ضوفهای اسیاری در زمی ۀ کدبود اودجه و مشهکالت مهالی دارد مهدیران دولتهی کهه
دیدیۀ زیادی در زمی ۀ سود و زیان ا گا تحت مدیریت اود اداراهد ،تدایه اداراهد در
اراا ر این فشارها مقاومت چ داای اشان ده د و سقفی ارای این قراردادها رمایهت ک هد
اما مشک ااشی از هن است که ایهن دسهتدزدها از م هااع مدهومی در ااتیهار دولهت یها
شرکتهای در مالکیت دولت پرداات میشود و در عورت فاعله گرفتن هن اها میهااگین
دستدزد مدهومی در کشهور ،حساسهیت و توجهه مامهۀ مهردم اهر هاهها متدرکهز شهد و
سؤالارااگیز میشود (ایزدیار)1394 ،
ادبيات تحقيق
مطالوات داالی ااجامگرفته در حوزۀ فوتبال ،م حار اه مطالوۀ سهااتار سهازماای فدراسهیون
فوتبال ایران (ابیری و داوری ،)13۸0 ،مطالوۀ مسهال و مشهکالت فوتبهال کشهور (کهردی،
 ،)13۸1تطبیق محتوای سااتار و اساس امۀ هن اا فدراسیونهای فوتبال چ د کشور م تخه
(جاللی فراهاای )13۸3 ،و مقایسۀ وضویت ااشهگا ههای لیهگ حرفههای و لیهگ هزادگهان اها
مویارهای یوفا و چ د ااشگا از دیگر کشورها (ابیری و الهی )13۸3 ،اود است
ااقری و هدکاران ( )1390از مودود پووهشگران داالیااد که در پووهشی اها م هوان
«ارزیاای و ااتخاب اازیک ان فوتبال در لیگ ارتر اراساس شاا ههای مهالی و ورزشهی»
اه این اتیجه رسیداد که از این هشهت شهاا اعهلی ورزشهی (همهادگی هاهاتومیکی و
ااوعیات فردی ،همادگی فیزیولوژیکی ،همادگی تک یکهی ،همهادگی تهاکتیکی ،همهادگی
روحی رواای ،همادگی جسداای و مدومی ،مهارت ههای ارتبهاطی و همهادگی شخاهیتی)،
هفت شاا اعلی توسط ابرگان ورزشهی و دااشهگاهی در ارزیهاای اازیک هان فوتبهال
تأیید شداد و ت ها شااای که تأیید اشد ،شاا مهارتههای ارتبهاطی اهود لهیکن در
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زمی ۀ اازاریاای ،وضویت مالی ااشگا ها و حتی قیدتگذاری اازیک هان فوتبهال پووهشهی
یافت اشد ازاینرو پووه های داالی در این اخ اسیار محدود است
اه اظر موران ،از را تدرین و تحت تأییر مرایگری ،اازیک ان ایلهی مهاهر مهیهموزاهد اها
اهایت سرمت اازیاواای ک د و اا پی ای ی هاچه حریف ااجام اواهد داد ،واکه م اسه
اشان ده د ورزشکاران ماهر ،اا مشاهدۀ حالت ادن حریف ،ارتبها اهین اازیک هان حریهف و
احتدال موفقیت تاکتيکی ااا اراساس سالها تجراه در موقویت مشااه ،حرکت حریهف را
پی ای ی میک د و واک م اس اشان میده د (موران)199۷ ،
ویلیامز و دیویدز ( ،)199۸ایز در پووهشی اه این اتیجه رسیداد که اازیک هان ااتجراهه،
واک سریعتری اه رواد اازی اشان میده د و توجه ایشتری اه میااهۀ ت هۀ حریهف داراهد،
درحالیکه اازیک ان ک تجراه ،پاهای حریهف و تهور را زیهر اظهر داراهد اههمهالو اازیک هان
ااتجراه ،وقت کدتری عرف تداشای اازیکن عاح تور میک د و تدرکهز اگاهشهان ایله
متوجه ازدیزترین اازیکن ادون تهور حریهف مهیشهود (ویلیهامز و دیویهدز )199۸ ،الاهدر
( )2001ایز در کتاب اود در مورد مهارتهای تاکتیکی میگوید اهازیکن اایهد توااهایی در
قوااین ،استراتوی ،تاکتیز را داشته ااشد و از هده مه تر ،دارای درکی عحیح از اهود اهرای
ح مشکالتی که در مسااقه اه وجود میهید ااشد (الادر)2001 ،
از پووه های ااجامگرفته در ااوا تویین قیدت اازیک ان میتوان اه پووه تااهارو
و هدکاران ()2005اا م وان «تویین چارچوب قیدتگذاری ارزش اازیک ان فوتبهال» اشهار
کرد که اه تبیین چارچوای مبت ی اهر توههدات احتدهالی اهرای محاسهبۀ ارزش اقتاهادی
اازیک ان حرفه ای فوتبال پرداات د هاان در اتای پووه اهود اظههار کرداهد ارزش یهز
اازیکن ارای هر ااشگا اسبت اه ارزش وی در ااشگا های دیگر متفاوت است و اهه درهمهد
ااشگا و امتیازهای القشد توسط تی  ،استگی دارد (تااارو و هدکاران )2005 ،هدچ ین
ل تن و هدکاران ( )2009در پووهشی سوی در تبیین مدلی ارای تویهین قیدهت اازیک هان
در مزایدۀ لیگ ارتر کریکت ه دوسهتان داشهت د و متغیرههایی را اهر مب های ااوعهیات
شخایتی و تواااییهای ورزشی اازیکن توریف کرداد این متغیرها اهگواهای تویین شهداد
که قدرت تفسیر ارزش اازیک ان لیگ ارتر کریکت ه دوستان را داشت د و مهیتوااسهت د در
محاسبۀ دستدزد پردااتی اه اازیکن مفید واقع شواد
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الی و الین ( )2005ایز در پووهشی اا م وان «حسااداری ،ارزشهیاای و تویهین مهدت
قراردادهای اازیک ان فوتبال» اهه احهث در مهورد الزامهات اسهتاادارد گزارشهگری مهالی
پرداات د و ایان کرداد م ظور کردن مبالغ پردااتی اهرای اریهد اازیک هان اهه حسهاب
داراییها روش م اس تری اسبت اه ش اسایی این مبالغ اهم وان هزی هه اسهت تااهارو و
وی ی ( )2010ایز در پووهشی اا م وان «ارزیهاای ااریک هان فوتبهال از طریهق داد ههای
مدلکرد هماری» مدلی ارای تویین ارزش مالی اازیک هان حرفههای فوتبهال تهیهه و ایهان
کرداد ارزش یز اازیکن فوتبال ارای هدۀ ااشگا های موجود در اازار یکسان ایست
ااتر و دیگران ( )2009ایز در پووهشی اا م وان «محاسبۀ دستدزد اازیک ان در لیهگ
ارتر فوتبال هلدان» متغیرهایی را ارای محاسبۀ دستدزد اازیک ان فوتبال مورفی و م وان
کرداد که اه ت ها مدلکرد گذشته و اایر اازیک ان ،الکه مح تولد و تواااییهای رهبهری
هاها ار مبلغ دستدزد تأییرگذار است روسکا ()2012در مطالوهای دیگر اا م هوان «سهه
مالی تجارت اازیک ان فوتبال اینالدللهی لیهگ فوتبهال رومهاای و اقتاهاد ملهی» درهمهد
اازیک ان فوتبال روماای از م ااع اارجی را اررسی کرد و اتیجه گرفت که در سهالههای
 2006تا  2011اازیک ان لیگ فوتبال روماای سود زیادی را اای اود کرداد
سلطاای ( )13۸2ایز در مقاله ای اا م وان «حسااگری و اازاریاای ورزش» ایهان کهرد
که اازیک ان فوتبال مه ترین دارایی ااشگا هها هسهت د و اهدیهت ااتخهاب هاهها از تدهام
داراییهای ااشگا ایشتر است ،چراکه موجودیت یز ااشگا ورزشهی را وجهود اازیک هان
هن تضدین میک د ازاینرو اهاظر میرسد در این زمی هه تویهین موادلهۀ قیدهتگهذاری
اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ،میتوااد کدز شهایاای اهه تبیهین را حه ایهن مشهکالت در
فوتبال کشور ک د (سلطاای)13۸2 ،
ار ایهن اسهاس ،پووهشهگران در پهووه حاضهر در اظهر داراهد اهه تویهین موادلهۀ
قیدت گذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اسردازاد و در پهی پاسهخ اهه ایهن پرسه
ارهی د که موادلۀ قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران کدام است؟
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روششناسی
روش پهووه حاضههر از اهو توعههیفی و کهاراردی اههود کهه اهههم ظهور تویهین موادلههۀ
قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایهران از تک یهزههای تحلیه سلسهلهمراتبهی و
حداق مراوات مودولی اهر ارد شهد جاموهۀ همهاری پهووه ایهز شهام ابرگهان و
اازیک ان شاازد تی حاضر در لیگ ارتر فوتبال طی فا  93 – 1392اود
اا مطالوۀ ادایات و پیشی ۀ پووه «پرسش امۀ شاا های ارزشی اازیک ان» اها 39
گویه از سوی پ تن از متخااان و مرایان تراز اول فوتبال لیگ ارتر اررسهی و روایهی
محتوایی هن تأیید شد امتبار این پرسش امه اا استفاد از هزمون هلفای کروابها موهادل
 0/۸۷اهدست همد (« )P>0/05پرسش امۀ شاا های ارزشی ااشگا » ایز اا  42گویهه،
از سوی پ تن از متخااهان و مرایهان تهراز اول فوتبهال لیهگ ارتهر اررسهی و روایهی
محتوایی هن تأیید شد و امتبار این پرسش امه ایز اا اسهتفاد از هزمهون هلفهای کروابها
موادل  0/۸9اهدست همد ( )P>0/05سسس پرسشه امهههای مهذکور ،اهین په تهن از
مرایان ابرۀ فوتبال توزیع و توسط این متخااان دراارۀ اطالمات  100اهازیکن شهای
در پ تی لیگ ارتر فوتبال و ایز ااشگا های هاان تکدی شداد در مرحلۀ اود و پس از
تحلی اتای توعیفی پرسش امه و اا محاسبۀ میااگین اهدسهتهمهد اهرای ههر گویهه و
مت اس اا گویههای هر مام در پرسش امۀ اولیه ،متغیرهای ههر مامه ش اسهایی شهد
سسس ش ماتریس زوج مقیاسی مبت ی ار مهدل  AHPتهیهه شهد ایهن مهاتریس ایهز
توسط د تن از اخبگان ،وزندهی و رتبها دی شداد در مرحلۀ اود ،اتای مقایسههههای
زوجی اا ارمافزار  Expert Choiceتحلی  ،رتبها هدی ،وزندههی و مدلسهازی شهداد در
پایان ارای ارهورد موادلۀ قیدهتگهذاری و مهدل مهورد ااتظهار ،از روش حهداق مراوهات
مودولی و ارمافزار  Eviewsاستفاد شد
فرای د تحلی سلسلهمراتبهی )AHP(1اهومی روش تاهدی گیهری چ هدمویار اسهت کهه
امههروز پههووه هههای فراوااههی اهها اسههتفاد از ایههن روش ااجههام مههیگیههرد از جدلههه تویههین
شاا های ارزیاای ،روشهای تخای م ااع ،رتبها دی ااتخابها و تاهدی ههای مهدیران،
تحقق چش اادازها که ایااگر قاالیت ااالی روش  AHPاسهت در ایهن روش کهه یهز سه تز
1. Analytical Hierarchy Process
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ریاضی و شیوۀ جبری تادی گیری اا مقیاس اسبی است ،اا استفاد از یز شبکۀ سیسهتدی
ارای رتبها دی اا تویین اهدیت گزی هههای مختلهف از یهز فرای هد تاهدی گیهری پیچیهد
استفاد میشود و امکان فرموله کردن مسئله اههعهورت سلسهلهمراتبهی وجهود دارد (وارن و
هدکاران )2009 ،سسس اا استفاد از دیدگا ها و اظرها ،ارای هر یهز از مؤلفهههها اهاالترین
اولویت مؤلفههای مسئله تویین و توجه تادی گیراد اه ضهرورت هن جله مهیشهود ایهن
روش مبت ی ار درات سلسلهمرات  AHPو مقایسههای زوجی اود که ایااگر مسهئلۀ تحهت
اررسی است

یافتههاي پژوهش
در ادامه اه ارالۀ ویوگیهای هماری متغیرها و تاریح و ارهورد مدل پردااته شد است:
ویژگیهاي آماري متغيرها :متغیرهای پووه

.1

شام متغیهر مراهو اهه مامه

قیدت ) (pاهم وان متغیر مستق و متغیرهای وااسته مراو اه مام های تاکتیز )،(x1
تک یز ) ،(x2مقبولیت اجتدامی ) ،(x4همادگی جسداای ) (x3و اراد ااشهگا ) (x5تویهین
شداد در ادامه ااوعیات هماری این متغیرها اررسی میشود در جهدول  1همهار ههای
توعیفی ارای متغیرهای مزاور استخراج شد است این همار ها اههترتیه مبهارتااهد از
میااگین ،میااه ،حداکثر مقدار ،حداق مقدار ،ااحراف مویار ،چولگی و کشیدگی
جدول  .1شاخصهاي پراکندگی و مرکزي متغيرهاي مستقل و وابسته

معيارهاي
آماري
میااگین
میااه
حداکثر مقدار
حداق مقدار
ااحراف مویار
چولگی
کشیدگی

Y

3۸6۸/40
3500
14000
300
2516/2۸
1/64
6/432

تاکتيک تکنيک
0/ 6
0/ 6
0/۸9
0/29
0/16
-0/00۷
1/9۸1

1/۷۷
1/۷۸
2/92
0/۸6
0/3۸
0/55
4/105

مقبوليت

آمادگی

برند

اجتماعی

جسمانی

باشگاه

0/۸2
0/۸1
1/5۸
0/03
0/31
-0/12
2/۸2۷

0/4۸
0/46
0/99
0/03
0/26
0/16
2/1۸۸

0/31
0/3
0/4
0/24
0/03
0/5
3/326
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اتای جدول  1اشان میدهد که ااالترین میااگین ،میااه و حداکثر مقدار متولهق اهه
شاا تک یز اازیکن است
 .2تصریح و برآورد مدل :اا توجه اه مباای اظری و مااحبه ههای ااجهام گرفتهه در
این پووه  ،شاا های تاکتیز ،تک یز ،همادگی جسداای ،مقبولیت اجتدامی و اراهد
ااشگا اهم وان موام مؤیر در قیدت گذاری اازیک هان لیهگ ارتهر فوتبهال ایهران مطهر
شداد ا ااراین در مدل ریاضی مورد تحلی این مطالوه ،قیدت گذاری اازیک ان لیگ ارتر
فوتبال ایران تااوی از متغیرهای مؤیر ار هن ایان شد است
Yi  F0 X 1i , X 2i , X 3i , X 4i , X 5i 

ازاینرو در ارهورد مدل اه روش  OLSداری :
() 1

Yi  0X 1i 1  X 2i  2  X 3i  3  X 4i  4  X 5i  5 U
1

در رااطۀ  yi 1متغیر وااسته است x1i ،تا  x5iمتغیر مسهتق مهدل و  uiجهز ااهالل
مدل است هدف تخدین  α0………..α5است و  α1……….α5ایااگر تهأییر ههر یهز از
متغیرهای مستق ار متغیر وااسته است اا  Lnگرفتن از طرفین رااطۀ  1و تغییر متغیهر
میتوان موادله را از اظر پارامترها اهعورت اطی و اراساس رااطۀ  2استخراج کرد:
() 2

lnYi  0  1lnX1i   2lnX2i   3lnX3i   4lnX4i   5lnX5i  Ui

اگر از جز اطا  Lnگرفته می شد ،دیگر موادلهۀ رااطهۀ  2اها روش حهداق مراوهات
مودولی قاا تخدین ابود ،زیرا  Lnدام ۀ مثبتی دارد و دیگر اطاههای م فهی را شهام
ادههیشههود مههدل رگرسههیوای ارالهههشههد در رااطهۀ  2و روش تخدههین حههداق مراوههات
تودی یافته در جدول  2همد است
2
اراساس اتای جدول  2مقدار ضری تویین (  )Rیو ی  0/2از تغییرات متغیر وااسته
(قیدت اازیکن) توسط متغیرهای مستق ایان میشود این مسئله اشان میدهد کهه اها
توجه اه سااتار قیدتگذاری حاک ار فضای ورزش حرفهای فوتبال ،موام تبیهینشهدۀ
مورد اشار  ،تأییر اادکی در تغییرات قیدت اازیک هان دارد و ارگرفتهه از موامه ایرگهذار
مهیک هد کهه
دیگری اهییر از موام تبیینشد در موادلهه اسهت لهیکن همهارۀ  Fایهان 
 1م ظور هر چیزی است که ار  yایرگذار است ،ولی در مدل هورد اشد است
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رگرسیون ارهوردشد مو ا دار است هدچ ین در زیرتهااع  Fسهطح مو ها دار اهودن ( Fیها
مو ادار اودن موادلۀ رگرسیون) اراله شد که در ای جا  0/001است هدچ ین اا توجه اه
اهدیت هزمون ارش پاگان که ازرگتهر از  0/05اسهت ( ،)13/01مهیتهوان گفهت مهدل
مشک ااهدساای واریااس ادارد در هزمون اودهدبسهتگی ااقیدااهد ههای مهدل کهه اها
استفاد از همارۀ دوراین واتسون ( )D Wااجام گرفت ،مقدار همارۀ دوراین واتسهون 1/53
اود و از هاجا که میان  1/5و  2/5است ،مهیتهوان اتیجهه گرفهت اهاقیمااهد هها از هه
مستق ااد مالو ار این ،اا توجه اه ای که سطح اهدیت هزمهون رمهزی اهزرگتهر از 0/05
است ،مدل دارای اطای تاریح ایست فرضیات م ت از موادلۀ رگرسیوای در جهدول 3
االعه شد است
جدول  .2نتایج تخمين مدل رگرسيونی مورد استفاده Eviews,5

t-statistic

Std.Error

Coefficient

10/9۷332
1/090152
0/310351
-2/602961
2/32۷395
2/21536۸

0/909356
0/30۸695
0/425۸4۸
0/131520
0/0۸510۸
0/655932
0/202133
0/156۷99
1/531254
4/45۸۸0۷
0/001145
1/0۸
13/01

9/9۷۸661
0/336524
0/132162
-9/342341
0/19۸0۸1
1/453130

Variable
C
LX1
LX2
LX3
LX4
LX5
R-squared
Adjusted R-squared
Durbin Watson
F-statistic
)Prob(F statistic
Ramzy test
Breusch-Pagan
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جدول  .3فرضيههاي منتج از معادلۀ رگرسيونی

فرض 1
فرض 2
فرض 3
فرض 4
فرض 5

H0

H1

α1= 0

α1=0/33

α2= 0

α2=0/13
α3=-0/34
α4=0/19
α5=1/45

α3= 0
α4= 0
α5= 0

رد یا قبول فرض
فرض  H0رد
فرض  H0رد
فرض  H0رد
فرض  H0رد
فرض  H0رد

اتیجه

H0

رااطۀ مو
رااطۀ مو
رااطۀ مو
رااطۀ مو
رااطۀ مو

ادار وجود دارد
ادار وجود دارد
ادار وجود دارد
ادار وجود دارد
ادار وجود دارد

ارای مثال چ ااچه اراساس اظر اخبگان (مشاوران ارید ااشگا ) و در یز طیهف 10
ارزشی اه شاا تاکتیکی یهز اهازیکن ادهر  ، 6اهه شهاا تک یکهی ادهر  ، ۷اهه
شاا همادگی جسداای ادر  ، 5اه شاا مقبولیت اجتدامی ادهر  6و اهه شهاا
اراد ااشگا ادر  5داد شود ،قیدت پیش هادی اه این اازیکن ادین ترتی محاسبه مهی
شود:
lnYi  9 / 97  0 / 33 ln X1i  0 / 13 ln X2i - 0 / 34ln X3i  0 / 19 ln X4i  1 / 45 ln X5i

lnYi  9 / 97  0 / 33  ln  6   0 / 13  ln  7  -  0 / 34  ln  5   0 / 19 ln  6   1 / 45  ln  5 
ln Yi  12 / 94

پس اواهی داشتYi  420000 :

اهمبارت دیگر قیدت پیش هادی ارای این اازیکن  420میلیون تومان است
بحث و نتيجهگيري
مدیریت اازاریاای در ورزش موج ش اات موام محیطهی تأییرگهذار اهر فوالیهتههای
ورزشی میشود دوستداران و حامیان ورزش ،رفتارها و ااتظارات مادی و مو هوی هاهها را
اهطور ملدی و م طقی ارزیاای میک د در این میان اازیک ان فوتبال مهه تهرین دارایهی
ااشگا ها هست د و اهدیت هاها از تدام داراییهای ااشگا ایشهتر اسهت ،زیهرا موجودیهت
یز ااشگا ورزشی را اازیک ان هن تضدین میک د ا ااراین ،تویین شاا های مهه و
ایرگذار در ارید اازیکن ،اه سرمرایان و امضای کادر ف ی ااشگا ها ،ارای ااتخاب اازیکن
مورد اظرشان ارای مضویت در تی  ،کدز اواهد کرد (ااقری و هدکاران )1390 ،اهدین
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م ظور در این پووه موادلۀ قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران تویهین شهد
در حقیقت سؤال اعلی تحقیق حاضر این اود که موادلۀ قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر
فوتبال چیست؟
 الادر ( ،)2001در کتاب اود در مورد مهارتهاي تاکتيکی میگوید که اهازیکن
ااید توااایی در قوااین ،استراتوی ،تاکتیهز را داشهته و از هدهه مهه تهر ،درکهی
عحیح از اود ارای ح مشکالتی که در مسااقه اهوجهود مهیهیهد ،داشهته ااشهد
ازاینرو موادلۀ ارهوردشد در زمی ۀ مؤیر اودن شاا تهاکتیکی در قیدهتگهذاری
اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اها اظرههای محققهاای چهون هلهن الاهدر (،)2001
موران ( ،)199۷ااقری و هدکاران ( ،)1390هدسوست در این زمی ه میتوان گفت
که در جاموۀ مورد اررسی ،اها توجهه اهه ضهری ارهوردشهد در مهدل رگرسهیوای
تاریح شد چ ااچه یز درعد شاا تاکتیز اازیکن افزای یااد ،قیدت اازیکن
اهطور متوسط و اا یاات اودن سایر موام مؤیر ار قیدهت اهه ااهدازۀ  0/33درعهد
افههزای اواهههد یافههت اهههمبههارت دیگههر اهها توجههه اههه سههااتار همههار و اطالمههات
جدعهوریشد کش قیدت اسبت اهه شهاا تاکتیهز که اسهت و حساسهیت
زیادی را اشان ادیدهد
 آمادگی تکنيکی در حقیقت توااایی فرد در ااجام مهارت ههای اساسهی و پایهه در
هر رشتۀ ورزشی اهعورت عحیح و زیباست اهاظر میرسد ضهری ارهوردشهد در
زمی ۀ مؤیر اودن شاا تک یکی در قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایهران
اا اظر محققاای چون موران ( )199۷و ااقری و هدکهاران ( )1390هدسوسهت در
این زمی ه میتوان گفت که در جاموۀ مورد اررسی ،اا توجه اه ضهری ارهوردشهد
در مدل رگرسیوای تاریحشد چ ااچه یز درعد شاا تک یز اازیکن افهزای
یااد ،قیدت اازیکن اهطور متوسط و اا یاات اودن سایر موام مهؤیر اهر قیدهت اهه
اادازۀ  0/13درعد افزای اواهد یافت یو ی اا توجه اه سااتار همهار و اطالمهات
جدعهوریشد کش قیدت اسبت اهه شهاا تک یهز که اسهت و حساسهیت
زیادی اشان ادیدهد
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 اهاظر میرسد ضری ارهوردشد در ارتبا اا مؤیر اهودن شاخص آمادگی جسممانی
در قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اا اظر محققاای چهون مهوران ()199۷
و ااقری و هدکاران ( )1390هدسوست در این زمی ه میتوان گفت که در جاموۀ مهورد
اررسی ،اا توجه اه ضری ارهوردشد در مدل رگرسهیوای تاهریح شهد چ ااچهه یهز
درعد شاا همادگی جسداای اازیکن افزای یااد ،قیدت اازیکن اهطهور متوسهط اها
یاات اودن سایر موام مؤیر ار قیدت 0/34درعد کاه اواهد یافت یو هی اها توجهه
اه سااتار همار و اطالمات جدعهوریشد کشه قیدهت اسهبت اهه شهاا همهادگی
جسداای م فی است که اشان میدهد در لیگ ایران تویین قیدت اهازیکن اها شهاا
همادگی جسداای هدبسته ایست اهمبارت دیگر ،شاا همادگی جسهداای اها قیدهت
اازیکن اسبت مو اداری ادارد
اهاظر میرسد هیار ااشی از این اقدامات موجه مهیشهود کهه ایشهتر اازیک هان ،در
مسااقات تی های ملی اتای را در دقایق هار اازی واگذار ک د و امتیازهای ایشداری را
اهسب ایتوجهی مرایان و تادی گیران اه این شاا ااارزش ،از دست اده د
 جاموهش اسهان ورزشهی رفتهار ورزشهکاران را اها واژ هها و موضهوماتی ماا هد وضهویت
اجتدامی و زمی ههای فره گی در زاهدگی اجتدهامی هاهان اررسهی مهیک هد اههاظهر
میرسد ضری ارهوردشد در زمی ۀ مهؤیر اهودن شماخص مقبوليمت اجتمماعی در
قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اا اظرهای محققاای چهون اهاتر و دیگهران
( ،)2009ل تن و دیگهران ( )2009و هلهن الاهدر ( ،)2001هدسوسهت در ایهن زمی هه
میتوان گفت در جاموۀ مورد اررسی ،اا توجه اه ضری ارهوردشد در مدل رگرسهیوای
تاریح شد چ ااچه یز درعد شاا مقبولیت اجتدامی اازیکن افزای یااد ،قیدهت
اازیکن اهطور متوسط اا یاات اودن سایر موام مؤیر اهر قیدهت 0/19 ،درعهد افهزای
اواهد یافت ازاینرو میتوان اتیجه گرفت اا روشهایی چهون عهحهگهذاری و شهرکت
ورزشکار در فوالیتهای ایریه و میتوان اه ارتقای مقبولیت اازیک ان اقدام کهرد اهه
ایان دیگر ،اا توجه اه سااتار همار و اطالمات جدعهوریشد کش قیدهت اسهبت اهه
شاا مقبولیت اجتدامی ک است و حساسیت زیادی اشان ادیدهد
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 اهاظر میرسد ضری ارهوردشد در زمی هۀ مهؤیر اهودن شماخص برنمد باشمگاه در
قیدتگذاری اازیک ان لیگ ارتر فوتبال ایران اا اظر محققهاای چهون تااهارو و هدکهاران
( ،)2005تااارو و وی ی ( )2010و سلطاای ( )13۸2هدسوست در این زمی ه مهیتهوان
گفت در جاموۀ مورد اررسی ،اا توجه اه ضری ارهوردشد در مدل رگرسهیوای تاهریح
شد چ ااچه یز درعد شاا اراد ااشگا اازیکن افزای پیدا ک هد ،قیدهت اهازیکن
اهطور متوسط اا یاات اودن سایر موام مؤیر اهر قیدهت  1/45درعهد افهزای اواههد
یافت یو ی اا توجه اه سااتار همار و اطالمات جدعهوریشد کش قیدت اسهبت اهه
شاا اراد ااشگا ک است و حساسیت زیادی اشان ادیدهد
خالصه و کاربرد
اراساس یافتههای تحقیق و مرور ادایات تحقیهق مهیتهوان اتیجهه گرفهت کهه هاچهه در
فوتبال ایران ارای تویین قیدت اازیک ان مطر است ،موضهو همهادگیههای تک یکهی و
تاکتیکی ،مقبولیت اازیکن و اراد ااشگا و متغیرهای تبیینک دۀ هر یز از ایهن موامه
در اازیک ان است اما سؤال در زمی ۀ ایتوجهی مدیران و مسئوالن ورزش ااشهگا هها اهه
همادگی جسداای اازیک ان است اهمبارت دیگر ،اتای اشان میدهد که ایهن شهاا در
ارید و تویین قیدت اهازیکن تهأییر مو هاداری اهدارد درحهالیکهه امهروز و در فوتبهال
حرفهای جهان ،یکی از مه ترین شاا های اازیک ان ،میهزان همهادگی هاهان اهه لحها
جسداای است
شایان ذکر است که فوتبال  90دقیقه است و تی هایی در این حوز اتهای اهتهری را
کس میک د که اتواا د در دقیقه  90ایز ماا د دقایق اخست مسااقه ،اازی ک د و اهه
رقاات اسردازاد هرچ هد در اسهیاری از مسهااقات حسهاس کهه سراوشهت قهرمهان جهام
مشخ میشود ،اه دالی ف ی و اهویو اهسب حساسیت اازی ،زمهان مسهااقه گها تها
 120دقیقه ه اه طول می ااجامد که اهدیت همادگی جسداای و رواای ورزشکار را ای
از پی روشن میک د
اراساس اتای این تحقیق ،سهایر شهاا هها اهه طهرز مو هاداری در تویهین قیدهت
اازیک ان مؤیراد اما هاچهه گهوا واقویهت اظهام مسهااقات و لیهگ فوتبهال ایهران اسهت،
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اهر گیری ااکافی ظرفیت ااالی اازیک ان در این شاا ها و کدهز ییرمسهتقی ایشهان
در درهمدزایی ارای ااشگا است که هدوار از هن یفلت میشود وااسهتگی اهی از حهد
ااشگا ها اه اودجۀ دولتی ،اه مطلوب دولت اسهت و اهه مطلهوب مهدیران ورزش کشهور
رمایت اکات ساد و ارزشد د در مدیریت ااشگا داری و اازاریاای ورزشی میتوااد اه ح
اسیاری از مسال فوتبال کشور کدز ک د و راهگشای رواق ع وت ورزش کشور ااشد
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