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 چکيده

مطالعات در زمينه های مختلف سرمایه گذاری نشان مي دهد كه یك پيوند نزدیك بين تصميم گيری و سرمایه گذاری در     

ؤفقيت روبرو مي باشد. هدف ل شکست و یا مهمراه با احتما اقتصاد كشور وجود دارد. تصميم گيری های سرمایه گذاری معموالً

از تحقيق حاضر شناسایي و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصميم گيری سرمایه گذاران در صنعت ورزش با استفاده از روش های 

ژوهش از نظر هدف كاربردی و از نظر شيوه گردآوری تاپسيس و تحليل پوششي داده ها مي باشد. در این تحقيق روش انجام پ

نفر از صاحبنظران حوزه ورزش به پرسشنامه تحقيق پاسخ گفتند.  123داده ها از نوع پيمایشي مي باشد. كه بدین منظور 

روایي محتوای این پرسشنامه به تأیيد خبرگان این حوزه رسيده و ميزان پایایي آن نيز به كمك آزمون آلفای كرونباخ مورد 

ز پرسش نامه های تحقيق به كمك روش های تاپسيس و تحليل پوششي داده ها مورد تأیيد قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل ا

بررسي قرار گرفت. ونتایج حاصله نشان مي دهد كه كليه عوامل شناسایي شده بر تصميم گيری در سرمایه گذاری در صنعت 

 برخوردار مي باشد. ورزش تأثير دارد و عوامل اقتصادی از اهميت بيشتری نسبت به سایر عوامل شناسایي شده 
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 مقدمه

 از است اثرگذار  رهاكشو اقتصادی رونق بر و آمده بشمار كشور هر ملي بهرهوری بر موثر عوامل زا صنعتي دنيای در ورزش   

 اثر ملي ناخالص توليد بر دیگر سوی ازو  اشتغال ایجاد سو یك از ورزشي دماتخ و محصوالت درتوليد سرمایهگذاری جهتي

 بدني تربيت در مطلوبي روند شده پيشبيني راهکارهای اجرای و خصوصي بخش سرمایه كارگيری به وجود این با. ميگذارد

 ياثرات یناز مهمتر یکياست.  شدهنانجام  يتوجه قابل سرمایهگذاری ورزشي خدمات و وسایل توليد جهت در و نداشته كشور

 یو رشد اقتصاد توسعهو  يکاریسطح اشتغال، كاهش ب یشمد افزاآبه وجود خواهد یگذار یهسطح سرما ءكه در صورت ارتقا

ثر بر ؤعوامل م يبه بررس يقتحق ینلذا با توجه به موارد اشاره شده ما در ا (.1390نظری و عسگرنژاد،(دباش يصنعت و كشور م

 پرداخت. يمدر صنعت ورزش خواه یگذار یهگذاران به منظور سرما یهسرما يریگ يمتصم

 يآگاه یاست. برا يآگاه يری،گ يمو الزمه تصم يریگ يمعمل، مستلزم تصم یكاز  یخوددار يعمل و حت یكنجام دادن ا    

 ینخاب نمود و بر اساس ارا انت يریگ يمو اطالعات موثر در تصم یرا گردآور يماطالعات موجود درباره موضوع تصم یدبا

 ینكرد. در ا بررسيرا  یكهر  یجو نتا و آثار يينموضوع گرفت تع یكتوان نسبت به  يرا كه م يمختلف يماتاطالعات، تصم

كه در  يگوناگون یسسات و سازمان هاؤشود آگاهانه و معقول خواهد بود. اشخاص، م يگرفته م یتكه در نها يميصورت تصم

را به عهده دارند از  جتماعيو ا یمختلف اقتصاد یها يتفعال یو اداره جامعه و اجرا يمف مربوط به تنظجامعه، امور مختل یك

دارند. اما  یادیز ياربس یكارها تفاوت ها يو شکل سازمان ده يتسسات، نوع مالکؤم يشکل حقوق يت،لحاظ هدف و نوع فعال

جنبه مشترک وجود دارد و آن لزوم  یك ی،فرد یا يجمع عي،يرانتفاغ یا يانتفاع ي،عموم ي،سسات اعم از خصوصؤدر همه م

توسط  یاسسه و ؤم یككه توسط اداره كنندگان  يماتياست. تصم یندهنسبت به آ يریگ يمو تصم شتهقضاوت درباره گذ

ا روزمره ت یو تکرار یمتنوع و متعدد است و از امور عاد يارشود بس يسسه گرفته مؤم یكدرباره  ینفعذ یحق،اشخاص ذ

 (1381)علي بخشي، بلند مدت دامنه دارد یزیو برنامه ر یگذار ياستس

 یندهو آ يآن نه تنها بر زندگ یجنتا یرادارد، ز یا یژهو يتاهم یگذار یهدر خصوص سرما يریگ يمراستا تصم ينهم در   

توان ادعا نمود كه  يم دهد و لذا قرار  يرتحت تاث يزرا ن یرپذ یهسرما یبخش ها يتتواند فعال يگذار اثر دارد بلکه م یهسرما

و از  یدهگرد یمولد اقتصاد یآنها به بخش ها یتو هدا يركاراغ یها یهسو موجب جذب سرما یكاز  یگذار یهتوسعه سرما

خواهند شد  یتهدا یعيها در صنا یگذار یهو بازده( سرما یسكبر ر يگذاران )مبتن یهسرما يریبا توجه به جهت گ یگرد یسو

در  ينهبه يصو تخص یرپذ مایهمناطق سر يامر موجب تحول و دگرگون ینبرخوردارند و ا یكمتر یسكر يشتر یابكه از سود 

 ياتو تجرب يقاتو استفاده از تحق یگذار یهبه گسترش و توسعه دانش سرما يازن یطيشرا ينچن يممنابع خواهد شد. تنظ

 یهسرما یننو یبا روش ها یيآشنا یقگذاران بتوانند از طر یهماسر يلهوس یناست تا بد یو اقتصاد يمال یرشته ها یشمنداناند

و  ينقوان ینمناسب و تدو یطشرا یجاددر ا يزن يو نظارت یربطذ یو سازمان ها و نهادها ینداتخاذ نما ينهبه يریگ يمتصم یگذار

 (1381)علي بخشي، دانش استفاده كنند ینمقررات از ا

ز وكارهای در گير است كه از ميان چندین شق یا راه حل موجود یك راه حل خاص را یك تصميم اساسا با فرآیندها و سا    

انتخاب كند . استفن پي رابينز در تعریفي فرآیندی ، تصميم گيری را انتخاب از بين راههای متعددی كه پيش روی افراد قرار 

م گيرنده دریافت راههای ممکن و نتایج ناشي از دارد بيان مي كند . همان طور كه از تعریف مستفاد مي شود ، كار اصلي تصمي

آنها و انتخاب اصلح از ميان آنهاست و اگر وی بتواند این انتخاب را به نحوی درست و مطلوب انجام دهد تصميم های وی موثر 

تفاق و تصادف و سازنده خواهند بود تصميم گيرنده  ممکن است با توسل به قدرتهای ماوراءالطبيعه  ، تجربه و اشراق و یا ا

 (.2011)گئوفری،تصميم گيری كند ، یا به شيوه ای بخردانه و علمي

عدم اطمينان و تصميمات »تصميم گيری یعني انتخاب یك راه كار از ميان چند راه كار پروفسور شاكل در كتاب     

ش، فکر، احساس و تصور به تصميم گيری را به صورت زیر تعریف كرده است: تصميم گيری عبارت از تركيب دان« بازرگاني

 (.1380طوری كه مجموعه حاصل، قابل اجرا باشد. )مقدس، جالل و كاشفي 
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به دست آوردن  ديدر حال حاضر ) كه معموالً مشخص است ( به ام يعبارت است از هر گونه فدا كردن ارزش یگذار هیسرما  

گذار در حال حاضر ، ارزش  هیسرما ينامعلوم است ( . به عبارتآن  تيفيك ای) كه معموالً اندازه  ندهیدر زمان آ يهر گونه ارزش

بابت  يكه مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجه يارزش خاص ندهیتا در قبال آن در آ دكن يرا فدا م يمشخص

 (.1392 )قجر،ندهیاز آن در آ يمشخص یبدست آوردن سودها ديسهام به ام دیخر

حقيق احساس نيازی است كه گاهًا توسط مسئولين مربوطه به شکل های مختلف و در قالب عمل و انگيزه اصلي این ت   

همایش، اعطای امتياز و بستر سازی بيان مي شود. پژوهش حاضر دقيقا در همين راستا بوده و به نظر مي رسد نتایج آن بتواند 

ری و سرمایه گذاران انجام شده اما این تحقيقات موثر واقع شود. البته تاكنون تحقيقات بسيار زیادی در خصوص سرمایه گذا

های خارجي، صنعت بيمه و غيره مي باشد. با نگاهي اجمالي به تحقيقات انجام بيشتر متمركز بر بازار بورس، سرمایه گذاری

انجام شده به روشني مي توان دریافت كه در خصوص سرمایه گذاری در ورزش عمالً تحقيقات زیادی انجام نشده است. عدم 

این مهم زوایای پنهان زیادی را در دل خود جای داده از جمله اینکه: اصوالً سرمایه گذاری در ورزش به چه صورت؟ توسط چه 

هایي و با چه نتایجي همراه بوده است؟ جميع كساني )بخش دولتي یا خصوصي(؟ با چه هدفي؟ با وجود چه موانع و محدودیت

اتي است. به طور خالصه با انجام این پژوهش از یك طرف مدیران كشوری و استاني به این ابهامات ناشي از خالء تحقيق

باشد و چگونه آنرا هدایت، كنترل و تقویت نمایند كه از  درستي در مي یابند كه انگيزه و جذابيت سرمایه گذاران چه مي

ا آگاهي از استعدادهای بالقوه صنعت ورزش در ها استفاده بهينه به عمل آید و از طرف دیگر سرمایه گذاران بسرمایه گذاری

جذب سرمایه ها، ترغيب به سرمایه گذاری بهتر و بيشتر در صنعت ورزش مي شوند. رسيدن به اهداف ذكر شده مي تواند 

باعث برون رفت از محروميت، رشد و شکوفایي اقتصاد ورزش گردد. با این توضيحات و دست آوردها به نظر مي رسد انجام این 

 پژوهش، ضروری با اهميت و كاربردی بوده و باید بر انجام آن اهتمام نمود.

موضوع تحقيق حاضر در خصوص تصميمات مدیریتي و سرمایه گذاری در صنعت ورزش در نيمه دوم سال : قلمرو تحقيق

  1394و نيمه اول سال  1393

ست. تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش هایي در این پژوهش روش تحقيق، توصيفي از نوع پيمایشي بوده ا :روش پژوهش

 است كه هدف آنها توصيف كردن شرایط یا پدیده های مورد بررسي است. 

نوع مطالعه تركيبي از مطالعات ميداني و كتابخانه ای و پرسشنامه بوده، بگونه ای كه  ها:روش گردآوری اطالعات و داده

 است: اطالعات مورد نياز از سه طریق ذیل جمع آوری شده

در این روش برای جمع آوری اطالعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشـينه تحقيـق از كتابها، پایان نامه  :روش كتابخانه ای -1

 ها، مقاالت، شبکه جهاني اینترنت و پایگاه اطالعاتي استفاده شده است.

برگان و جمع آوری اسناد و مدارک مورد نياز فيش برداری:در این روش با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان و مصاحبه با خ-2

 اطالعات برای تجزیه و تحليل جمع آوری شده است.

  پرسشنامه: در این تحقيق از پرسش نامه جهت جمع آوری اطالعات داده ها استفاده شده است.-3

وانان مي باشند كه در این جامعه آماری تحقيق صاحبنظران حوزه ورزش ، و مسئولين وزارت ورزش و ججامعه و نمونه آماری: 

 نفر پرسش نامه توزیع گردید. 123نفر خبره ورزشي انتخاب گردید و بر اساس جدول مورگان بين  186تحقيق حدوداً تعداد 

پاسخ های پيشنهادی پرسش ها به صورت پاسخ بسته و بر اساس مقياس ليکرت با پنج گزینه است. با توجه به این كه    

های پرسشنامه اندازه گيری شده و مطابق با طرز فکر یك صفت پنهان است، این متغيرها با استفاده از گویهنگرشها و باورها و 

 روش نمره گذاری طيف ليکرت به عنوان مقياس فاصله ای تلقي شده است. 

استاید و خبرگان به منظور تعيين ویژگي روایي پرسشنامه در این تحقيق، اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط چند تن از    

 صنعت ورزش و افراد متخصص مورد تأیيد قرار گرفت. 

ژوهش حاضر از روش همساني دروني ضریب آلفای كرونباخ استفاده شده است. از آنجا كه برای بررسي پایایي پرسشنامه پ   

 گي دروني ميان عناصر آن است،شاخص مناسبي برای سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازه گيری و هماهن آلفای كرونباخ معموالً
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بنابراین قابليت اعتماد پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش به كمك آلفای كرونباخ ارزیابي مي گردد. این روش برای 

 محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيری خصيصه های گوناگون را اندازه گيری

است كه در واقع همان ضریب همبستگي داده ها در زمان های  1و  0ين ب مي كند به كار مي رود. ضریب آلفای كرونباخ، 

 ( 1378حداقل همبستگي را نشان مي دهند)ظهوری ، 0، حداكثر همبستگي و عدد1باشد. عددگوناگون مي

 مي باشد كه مورد قبول مي باشد. 887/0آلفای كرونباخ پرسشنامه این تحقيق 

است كه چه ابعادی بر تصميم گيری سرمایه گذاری در صنعت ورزش مؤثر بوده و هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال 

 درجه و رتبه اهميت آنها به چه صورت است؟

 ساختار پژوهش حاضر متشکل از بخش های مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، یافته های تحقيق و  نتيجه گيری است.

ش تصميم گيری سرمایه گذاری در صنعت ورزش و تعاریف واژگان در مقدمه به بررسي ضرورت و طرح سؤال تحقيق در بخ

تحقيق مي پردازد و در پيشينه تحقيق به بررسي مروری بر مطالعات انجام شده در كشورهای مختلف و ایران كه پيش از این 

شنامه تدوین شده با مقاله انجام شده مي پردازد و در روش تحقيق به شيوه محاسبه و پردازش اطالعات آماری مستخرج از پرس

سؤال از منظر دید خبرگان صنعت به اولویت  42استفاده از روش های تاپسيس و تحليل پوششي داده ها با توجه به طرح 

بندی عوامل مؤثر بر تصميم گيری سرمایه گذاری مي پردازد و در یافته های تحقيق به رتبه بندی عوامل شناسایي شده و 

في خواهند شد و در پایان نتایج حاصل از بررسي عوامل شناسایي شده معرف و به سوال تحقيق عوامل برتر و غير برتر معر

 پاسخ داده خواهد شد.

(: دست 1377اثر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی )به تفکيك سرمایه گذاری خصوصي و دولتي ارشدیپيشينه تحقيق داخلي:

د. سرمایه گذاری را مي توان به دو بخش خصوصي و دولتي  تقسيم یابي به نرخ رشد مطلوب، احتياج به سرمایه گذاری دار

بندی نمود و معموالً سرمایه گذاری های خصوصي از كارآیي بيشتری نسبت به سرمایه گذاری های دولتي برخوردار است از 

هدف اصلي این همين رو بررسي اثرات سرمایه گذاری در بخش های دولتي و خصوصي و چگونگي تأثير آن بر رشد اقتصادی 

رساله مي باشد. نتایج ناشي از برآورد مدل های مربوطه حاكي از آن است كه اوالً نتایج به خوبي نشان مي دهد كه اثر سرمایه 

گذاری خصوصي بر رشد اقتصادی بيشتر از اثر سرمایه گذاری های دولتي بر رشد اقتصادی مي باشد. ثانياً نيروی كار در ایران 

شد اقتصادی بر جا نمي گذارد. ثالثاً از نظر ميزان تأثيرگذاری بر رشد اقتصادی متغير صادرات بعد از سرمایه اثر چنداني بر ر

بررسي عوامل اثرگذار بر كارآفریني در ورزش؛  گذاری خصوصي بيشترین اثر را بر روی رشد اقتصادی بر جای مي گذارد.

 رشته ای ميانه عنوان حوزه بهم شده است و در آن آمده است كه انجا 1392عنوان مقاله ای است كه توسط اسدوند در سال 

متخصصان این حوزه است. این پژوهش توصيفي   در ورزش از دیدگاه بركارآفریني اثرگذار عوامل هدف این پژوهش بررسي ای

 جهموری بدني بيتتر سازمان ستادی مدیران و نفر از اساتيد 64آماری آن را  نمونه كه است  كاربردی نوع از پيمایشي،

آماری و كمي با استفاده از پرسشنامة  نمونه از كيفي نظرخواهي صورت به هاه داد آوری دهد. جمع مي تشکيل ایران اسالمي

 =95/0α كرونباخ  آلفای ازضریب استفاده با ساخته صورت پذیرفت. پس از تأیيد روایي توسط اساتيد، پایایي پرسشنامه محقق

ای در  رشته عنوان یك حوزه ميان قاله مهمترین عوامل اثرگذار بر كارآفریني ورزشي را كه هر دو بهبه دست آمد. این م  

اند، مورد بررسي قرار ميدهد. در ابتدا این مقاله به بررسي فرصتهای زیربنایي برای كارآفریني در ورزش  جهان مطرح شده

 پيشرفت برای كارآفرینان برای راه عوامل این يپردازد تا با شناسای مي بخش این موانع شناسایي سپس و كشور

وكار، رفاه و توسعه  كسب توسعه در مؤثر نقش ایفای با ورزشي زیراكارآفریني توسعه اقتصادی هموار شود، و اجتماعي،فرهنگي

ایت به باشد و در نه داشته كشور ای در توسعه تواند نقش مهم و برجسته سالمتي و مشاركت در ابعاد گوناگون جامعه مي

(: هدف  1393عوامل ساختاری ورزش برای همه در ایران با رویکرد تحقيق آميخته )صفاری كارهایي برای توسعه تدوین راه

این مطالعه شناسایي و رتبه بندی مهم ترین عوامل ساختاری مؤثر بر همگاني شدن ورزش های تفریحي در ایران بود. مطالعه 

دو فاز كيفي و كمي و به صورت پي در پي انجام شد، در مرحله اول با روش نمونه گيری حاضر به روش آميخته اكتشاقي و در 

متخصص حوزه ورزش های تفریحي در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عميق به جمع  28هدفمند و تکنيك گلوله برفي به 
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روش تئوری سازی داده بنياد در سه  آوری اطالعات از آنها پرداخته شد. سپس داده های حاصل از بيست و هشت مصاحبه به

مرحله كدگذاری و تجزیه و تحليل گردید. نتيجه گروه بندی داده ها، هفت عامل ساختاری اثر گذار را نشان داد. در مرحله 

دوم، پرسشنامه ای بر اساس یافته های مرحله اول و ادبيات موضوع طراحي و پس از بررسي و تأیيد ویژگي های روان سنجي 

نفر از كارشناسان، مدیران و دانش پژوهان ورزش برای همه ایران كه به روش نمونه گيری تصادفي طبقه ای  301ن آن بي

تعيين شده بودند، توزیع و جمع آوری گردید. سپس از طریق تحليل رگرسيون سلسله مراتبي با در نظر گرفتن ضرایب مسير 

هميت مشخص شدند كه عبارت از : رسانه های سازماني، منابع مالي، برای پيش بيني عوامل تأثيرگذار ساختاری به ترتيب ا

قوانين و مقررات، منابع انساني، تجهيزات و زیرساخت، فنآوری و سازمان های همکار. نتایج مطالعه حاضر بيانگر اهميت رسانه 

مگاني شدن ورزش در ایران است، های سازماني، منابعمالي و قوانين و مقررات به منظور فراهم آوردن ساختاری مناسب برای ه

در حالي كه شاهد هستيم بيشترین توجه سازمان ها و نهادهای مرتبط از نظر رسانه ای، تزریق منابع مالي و حتي تدوین 

 قوانين و مقررات به ورزش حرفه ای و قهرماني است.

 2012توسط گرین و ماهشوری در سال بررسي انگيزه سرمایه گذاران آماتور عنوان مقاله است كه  پيشينه تحقيق خارجي:

انجام شده و نمونه او از ميان دانشجویان به جای سرمایه گذاران واقعي انتخاب شده بود. موضوع تحقيق او، بررسي ویژگي های 

 احساسي پاسخ دهنده ها و ارتباط آن با ميانگين و تغييرپذیری بازده بود. نتایج به ارتباط زیاد ویژگي های احساسي پاسخ

ی عنوان مقاله ای است كه توسط شيم و همکاران در گذار هیسرما یاز عوامل رفتار یرينمونه گدهنده ها و بازده اشاره داشت. 

اعتماد  ،یگذار هیاز سرما تیآثار آنها را بر رضا يدر كره جنوبيگوم هيگذاران در ناح هیسرما انجام شده كه بر روی  2012سال 

و  یسودآور ،ينگیمطالعات آنها نشان داد كه نقد جیدوباره نشان دادند. نتا یگذار هید سرماو مقص یگذار هیدر شركت سرما

عنوان مقاله است كه توسط هایلي در سال   عوامل تعيين كننده ی سرمایه گذاری   دارد. ريعوامل تاث هياز بق شتريسالمت، ب

گذار  هی( بر رفتار سرماسكی)ر انیاز ز یزارياز ب شتريب یگریعامل د چيهانجام شده و موضوع آن مربوط به آن است كه  2012

گذار  هیگذارد كه بعداً سرما ياثر م يبر مقدار بازدهو  شود يگذار منجر م هیبه رفتار بهتر سرما انیگذارد و شناخت ز ياثر نم

 شود. يبا آن روبرو م

 روش تجزیه و تحليل داده ها -4

و رتبه بندی عوامل شناسایي شده  از طریق پرسشنامه توزیع شده از روش های در این تحقيق برای بررسي درجه اهميت    

و  Excellاستفاده خواهيم نمود و نرم افزارهای مورد نياز تحقيق  ) (DEA( و تحليل پوششي داده ها  Topsisتاپسيس)

DEA Solver   وSPSS  و Expert choice.مي باشد 

 تحليل با استفاده از تاپسيس

 :وش عبارتند ازمراحل این ر

 گيری: ایجاد ماتریس تصميم :اولگام  

ها و در سطر پایاني وزن هریك از ها و در ستون آن شاخصدر این مرحله ماتریسي رسم خواهد شد كه در سطر آن گزینه   

توجه به شاخص  ها باشود و در تالقي سطر و ستون، ميزان اهميتي كه هر پاسخگو برای هر كدام از گزینهها آورده ميشاخص

 شود. مربوطه قائل شده است، آورده مي

 (N)گيری تصميم ماتریسفرمول  جدول

nC … 2C 1C 
 ها    شاخص

 هاگزینه       

1nr … 12r 11r 1A 

2nr … 22r 21r 2A 

 
    

mnr … m2r m1r mA 
nW … 2W 1W jW 
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ijr ی امتياز گزینهi اُم در شاخصj  اُم  وjw  وزن شاخصj باشد.اُم مي 

 گيری)نرماليزه كردن(: گام دوم: بهنجار كردن ماتریس تصميم

مقياس )به ماتریس بهنجار شده یا ماتریس بي 1گيری با استفاده از رابطه به منظور قابل مقایسه شدن، ماتریس تصميم
1N )

 شوند. تبدیل مي

 





m

i

ij

ij

ij

r

r
n

1

2

رابطه 1:                                                                                                                         

                               

 مقياس موزن:گام سوم: به دست آوردن ماتریس بي

مقياس شده )به دست آمده از گام دوم( را در ماتریس (، ماتریس بيVمقياس موزون)دست آوردن ماتریس بيبرای به   

nnwمربعي) كنيم.باشد، ضرب مير آن صفر ميها و دیگر عناص( كه عناصر قطر اصلي آن اوزان شاخص 

                       :                                                                                                                            2رابطه 

nnwNV  1  

 نفي:آل مآل مثبت و ایدهتعيين عامل ایدهگام چهارم: 

اند، اهميت ترین عوامل مشخص شده ترین عامل و كمدهندگان به عنوان مهمهای كه از نظر پاسخدر این مرحله بایستي گزینه    

-است، هم  vآل منفي كوچکترین مقدار و ایده vآل مثبت بزرگترین مقدار های مثبت، ایدهشناسایي شوند. به عبارتي برای شاخص

باشد. رابطه های زیر این مي  vآل منفي بزرگترین مقدار و ایده vآل مثبت كوچکترین مقدار منفي، ایدههای چنين برای شاخص

 كند.موضوع را بيان مي

:                                              3رابطه 

  

























 n

i

ij

i

ij VVVmiJjVJjVA ...,,,...,,2,1|min,max 21
    :                                          4رابطه             

  

























 n

i

ij

i

ij VVVmiJjVJjVA ...,,,...,,2,1|max,min 21
  

Jهای مثبت و شاخص Jدر این روابط،      های منفي هستند.شاخص 

 آل مثبت و منفي:محاسبه فاصله از ایده گام پنجم:

 شود. تعيين مي 6و  5وجه به روابط آل منفي با تآل مثبت و ایدهها از ایدهدر این مرحله ميزان فاصله هریك از گزینه    

:                                                                   5رابطه  miVVd
n

j

jiji ...,,2,1;
1

2

 


  فاصله گزینه :i اُم

 آل مثبت   از ایده

         :                                                           6رابطه  miVVd
n

j

jiji ...,,2,1;
1

2

 


  فاصله گزینه :i اُم

 آل منفي از ایده

 

 قرار دارد. 6آل مثبت و منفي در جدول ها از ایدهی هر یك از گزینهفاصله
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 آل منفي: آل مثبت و ایدهمحاسبه ميزان نزدیکي هر كدام از عوامل به عامل ایدهگام ششم: 

 

 آید.دست مي( طبق رابطه زیر بهCLآل منفي)آل مثبت و ایدهها به ایدهرحله ميزان نزدیکي هر یك از گزینهدر این م   

:7رابطه 







ii

i

i
dd

d
CL                                                                                                                   

                       

 ها:بندی گزینهگام هفتم: رتبه

باالتری داشته باشد رتبه بهتری  CLای كه شوند؛ به عبارتي هر گزینهبندی ميرتبه CLها بر اساس مقدار در این مرحله گزینه   

 كسب خواهد كرد

 ه ها:الگوی تحليل پوششي داد

تحليل پوششي داده ها ابزاری مبتني بر برنامه ریزی خطي است و برای ارزیابي عملکرد سيستم هایي با چند ورودی و چند 

 ورودی و خروجي محور انجام مي شود.  BCCو  CCRخروجي بکار گرفته مي شود. با استفاده از دو مدل 

 مهمترین شاخص های این ارزیابي كارایي است.تحليل پوششي داده ارزیابي عملکرد واحدها است و یکي از 

ماهيت دیدگاه ورودی و خروجي در الگوها مي باشد. هدف تحليل پوششي داده ها تعيين مرز   DEAدو مشخصه روش 

كارایي است. در دیدگاه ورودی به دنبال ناكارایي و در دیدگاه خروجي به دنبال نسبت افزایش خروجي ها بدون تغيير در 

 هستيم تا واحد به مرز كارا برسد.ورودی ها 

 =     كارایي   مجموع موزون خروجي ها                                     

 مجموع موزون ورودی ها        

در واقع اگر یك واحد سازماني بتواند با نسبت به داده های كمتر ستانده های بيشتری را توليدكند آن واحد سازماني از كارایي 

   ی برخوردار خواهد بود.باالتر

 تحليل روش های توانایي از یکي باشد. مي سيستم یك های و خروجي ها ورودی تغييرات بين پيوند بيانگر مقياس به بازده   

 مقياس به بازده گيری اندازه چنين هم و متفاوت های مقياس به با بازده متناظر مختلف، الگوهای كاربرد ها، ه داد پوششي

 .(1391هرگان، )مواحدهاست

كند.  مي را توليد ها خروجي از مضرب همان ها ورودی از مضربي هر یعني ثابت، مقياس به ثابت( بازده مقياس به الف: بازده

 .شوند مي هم مقایسه با بزرگ، و كوچك واحدهای بنابراین كند؛ مي فرض ثابت را واحدها مقياس به بازده  (CCR)الگوی

 از كمتر یا ها از خروجي مضرب همان تواند مي ها، ورودی از مضربي هر یعني متغير مقياس به بازده متغير( مقياس به بازده :ب

 .(1992 ترال، و كند)بانکر مي فرض متغير را، مقياس به بازده (BCC) كند الگوی توليد ها خروجي در را، آن از تر بيش یا و آن

ترین ( معرفي شد. این مدل ساده1978ه توسط چارنز، كوپر و رودز )ها بود كاولين مدل در تحليل پوششي داده CCRمدل    

آید. در ادامه ی این بخش به حساب مي DEAهای امروزی و پيشرفته ی است ولي پایه و اساس بسياری از مدل DEAمدل 

 اهد شد.به تشریح كامل جزئيات این مدل اعم از مجموعه ی امکان توليد، دوگان و تفسير آن و ... پرداخته خو

كه با نماد  CCRی امکان توليد مجموعه   
CT شود و دارای نشان داده ميn  واحد تصميم گيری( 1,2,..., )j n  باm 

1ورودی مختلف  2{ , ,..., }j j j mjx x x x  وs  1خروجي مختلف 2{ , ,..., }j j j sjy y y y باشد دارای چند فرض اوليه مي

ی اصل كمينه ،اصل تحدبپذیری ،اصل امکان اصل بازده به مقياس ثابت، اصل شامل اصل شمول مشاهدات، 5كه به صورت 

به صورت رابطه ی   CCRوليد مدل ی امکان تگانه، شکل ریاضي مجموعهشوند، با رعایت اصول پنچبيان مي یابيدرون

Error! Reference source not found. (1389)جهانشاهلو و همکاران، شودتعریف مي: 
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 در ماهيت ورودی C  C  Rمدل پوششي  -1

به مختصات  Aواحد ناكارای ( 1نمودار شماره ) برای مثال مطابق 0 0,X Y  به امکان توليد*A تواند بهبود یابد اگر مي

كاهش یابد. در اینجا  های آن به نسبت ورودی
*A H

AH
   امکان توليد روی مرز كارایي خواهد بود. مشخص است كه در

نخواهد بود و حداكثر زماني كه واحد تحت بررسي بر روی مرز قرار دارد،  1بزرگتر از  ه مجموعه ی امکان توليد، عمالً هيچگا

1مقدار    خواهد بود. بنابراین  كمترین مقداری است كه 0 0,X Y دهد. پس هدف ار ميرا بر روی مرز كارا قر

است. با توجه به اینکه  حداقل كردن  0 0,X Y  باید عضوی از مجموعه ی امکان توليد
CT  باشد و شرط عضویت در این

 است:زیر واحد تصميم گيرنده به صورت  nباید باشد، مسئله برای  زیرمجموعه مطابق رابطه ی 

 

 (1392 ،يرمضانخان)یورود تيماه در CCR يپوشش مدلنمودار 
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نوشته شده است. اگر مسئله تعداد بيشتری نمودار فقط برای یك ورودی و یك خروجي مطابق فوق های مدل محدودیت

 (.1392)رمضانخاني،  را باید بکار برد:زیر شد مدل و خروجي داشته با ورودی
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CCRتحليل پوششي داده ها  خروجي محور  -3   

به مختصات  Bواحد ناكارای  شکل زیرمطابق  0 0,X Y  به امکان توليد*B های آن به تواند بهبود یابد اگر خروجييم

افزایش یابد. در اینجا  نسبت 
*B H

BH
   امکان توليد روی مرز كارایي خواهد بود. مشخص است كه در مجموعه ی امکان

1د و زماني كه واحد تحت بررسي بر روی مرز قرار دارد، مقدار نخواهد بو 1كوچکتر از  توليد، عمالً هيچگاه    خواهد
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بيشترین مقداری است كه  بود. بنابراین  0 0,X Y دهد. پس هدف حداكثر كردن را بر روی مرز كارا قرار مي  است. با

توجه به اینکه  0 0,X Y  باید عضوی از مجموعه ی امکان توليد
CT  باشد و شرط عضویت در این مجموعه مطابق رابطه ی

 است: شکل زیرواحد تصميم گيرنده به صورت  nباید باشد، مسئله برای زیر 

 
 (1392 ،يرمضانخان)يخروج تيماه در CCR يپوشش مدلنمودار
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فقط برای یك ورودی و یك خروجي  های مدلهمانطور كه در مدل ورودی محور اشاره شد، باید توجه داشت كه محدودیت

را باید بکار  زیرد مدل و خروجي داشته باشنوشته شده است. اگر مسئله تعداد بيشتری ورودیشکل فوق مطابق 

 (:1392)رمضانخاني، گرفت
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 ورودی محورBCC تحليل پوششي داده ها  -4

مدلي  BCCناميده شد. مدل  BCCمدل جدیدی ارائه كردند كه مدل  CCR( با تغيير در مدل 1984) 1بنکر، چارنز و كوپر

 ترین تفاوت این مدلكند. اصليمي نسبي واحدها را با بازده به مقياس متغير برآورداست كه كارایي  هاز تحليل پوششي داده

به دليل وجود اصل بازده به مقياس  CCRهای همين اصل بازده به مقياس متغير است. در مدل CCRهای نسبت به مدل

گرفتند و واحدها ممکن بود با واحدهایي ثابت در مجموعه ی امکان توليد، تعداد واحدهای كمتری بر روی مرز كارایي قرار مي

                                                           
1 Banker, Charnes and Cooper 
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در  BCCهای شد. مدلبسيار بزرگتر یا بسيار كوچکتر از خود مقایسه شوند و همين مسئله باعث كم شدن كارایي واحدها مي

 (.1391)مهرگان، تر به مسائل واقعي هستندبسياری از موارد نزدیك

شود. بنابراین با  1ها بزرگتر یا كوچکتر از  jممکن بود مجموع با شرط بازده به مقياس ثابت  CCRهای پوششي در مدل

اضافه كردن شرط 
1

1
n

j

j




 شود كه ميرود و بازده به مقياس متغير جایگزین آن ميشرط بازده به مقياس ثابت از بين مي

پرداخته   BCCهای افزایشي و یا كاهشي باشد. در ادامه به معرفي انواع مدل ای از مجموعه ی امکان توليد،تواند در هر منطقه

 خواهد شد.

كه با  BCCمجموعه ی امکان توليد 
VT شود بسيار شبيه به مجموعه ی امکان توليد نمایش داده ميCCR ،

CT  است و

كراني اشعه( را در خود ندارد. یعني مجموعه ی امکان توليد ت )بيفقط اصل بازده به مقياس ثاب
VT  در اصول شمول

تعریف ميزیر كند. این مجموعه به صورت رابطه ی یابي صدق ميپذیری و كمينه ی درونمشاهدات، تحدب، امکان

 :(1392)رمضانخاني، شود

  
1 1 1

, , y , 1,0 ,( 1,2,..., )
n n n

V j j j j j j

j j j

T x y x x y j n   
  

 
       
 

    

 
 (1392 ،يرمضانخان)CCR یيكارا مرز با سهیمقا و BCC ديتول امکان ی مجموعهنمودار

 

در حالت یك ورودی و یك خروجي نشان داده شده است.  BCCو  CCRتفاوت مرز كارایي دو مدل  شکل فوقمطابق 

دار كارایي در مدل تعداد واحدهای كارا بيشتر شده است. به طور كلي مق BCCمشخص است كه در مجموعه امکان توليد 

CCR  بيشتر از مقدار كارایي در مدلBCC باشد. نمي 

 باشد كه قيد بازده به مقياس متغير به آن اضافه شده است. ورودی محور مي CCRاین مدل مشابه مدل پوششي 
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 خروجي محور BCCتحليل پوششي داده ها  -5

باشد با این تفاوت كه بازده به مقياس متغير به جای بازده به مقياس خروجي محور مي CCR این مدل نيز مثل مدل پوششي

 شود. ی امکان توليد استفاده ميثابت در ایجاد مجموعه
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 یافته های پژوهش: 

 بررسي توزیع فراواني وضعيت جنسيتي در نمونه جامعه

 جامعه یاعضا جنس به مربوط يفراوان جدول

 عنوان فراواني فراواني تجمعي درصد رصد تجمعي

 مرد 75 75 %60.98 %60.98

 زن 48 123 %39.03 %100

 كل 123 0 0 0

-زن مي %03/39از اعضای جامعه مرد و  %98/60توان مالحظه كرد كه با توجه به جدول فراواني و نمودار درصد فراواني مي   

 باشند.

 بررسي آمار توصيفي متغيرهای تحقيق

 قيتحق یرهايمتغ يفيتوص  آمار يرسبر جدول

 انحراف معيار ميانگين پرسشها

 0.72873 3.2545 عوامل اقتصادی

 0.70382 3.1948 عوامل سياسي

 0.52616 3.0982 عوامل فرهنگي

 0.52677 3.8247 عوامل اجتماعي

 0.52698 3.0527 عوامل زیرساختي

 

 5در طيف  3مي متغيرهای این پژوهش مقدار ميانگين بيشتر از عدد نشان مي دهد در تما4همان گونه كه جدول شمارۀ    

تر است. تایي ليکرت مي باشد. بنابراین، در وضعيت نسبتاً مناسبي قرار دارند. هرچه این مقدار بيشتر باشد آن متغير مناسب

چنان چه ميانگين به دست  چنين تفسيری را مي توان برای تك تك پرسش های پرسشنامه نيز انجام داد. الزم به ذكر است

تایي ليکرت بيشتر باشد نشان مي دهد وضعيت آن مناسب و چنانچه ميانگين به دست آمده از عدد  5در طيف  3آمده از عدد 

 تایي ليکرت كمتر باشد نشان مي دهد وضعيت آن متغير نامناسب است. 5در طيف  3
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  بررسي وضعيت متغيرهای پژوهش

یك نمونه  tاز آزمون فرض آماری ميانگين یك جامعه یا به عبارتي از آزمون پژوهش متغيرهای به منظور بررسي وضعيت    

استفاده گردیده است كه در واقع تفاوت بين ميانگين نمونة مورد بررسي را با یك مقدار مفروض مورد آزمون قرار مي   2ای

ز آزمون آماری ميانگين یك نمونه استفاده گردیده اپژوهش دهد. به طور خالصه برای بررسي وضعيت هر كدام از متغيرهای 

در تمام متغيرهای پژوهش با توجه به  (0)گزارۀ مربوطه به صورت پرسش مطرح شده است. فرضية صفر است. در هر مورد،

 آزمون فرض  -تایي ليکرت به این صورت است:   5طيف 

H0:)فرضية صفر( μ ≤  2.75  

H1:)فرضية مقابل( μ >  2.75 

ایستي ذكر شود از آن جا كه حدس خاصي در ارتباط با وضعيت متغيرهای پژوهش نمي توان زد از پرسش و متعاقباً آزمون ب   

ميانگين دو طرفه استفاده شده است. با توجه به این كه تمامي پرسشهای پرسش نامه به صورت مستقيم طراحي شده است 

 3تا  2به معنای وضعيت نسبتاً مناسب، در بازۀ  4تا  3عيت مناسب، در بازۀ به معنای وض 5تا  4ميانگين به دست آمده در بازۀ 

 به معنای وضعيت بحراني مي باشد. 2تا  1به معنای وضعيت نامناسب و در بازۀ 

 

 

 

   
ه با توجه به این كه حدس خاصي راجع به وضعيت متغيرها نمي توان زد از آزمون ميانگين دو جامعه )دو طرفه( استفاده شد 

 است و به جای ارائه فرضيه مي توان از پرسش استفاده كرد. 

 پژوهش یرهايمتغ تيوضع يبررس جدول

 وضعيت ميانگين tآمارۀ  (SIGضریب معناداری) متغيرهای پژوهش

 مناسب 3.2545 5.135 0.000 عوامل اقتصادی

 مناسب 3.1948 4.687 0.000 عوامل سياسي

 مناسب 3.0982 4.908 0.000 عوامل فرهنگي

 مناسب 3.8247 4.205 0.000 عوامل اجتماعي

 مناسب 3.0527 4.986 0.000 عوامل زیرساختي

 

 مقایسة ميانگين متغيرهای پژوهش به تفکيك جنسيت جامعه:

توان گفت كه تمامي متغيرهای پژوهش از نظر افراد مورد بررسي در دو نمونه مستقل انجام شده مي t-testبر اساس جدول    

ه مرد و زن تفاوت معني داری ندارند. همان طور كه جدول زیر ميانگين متغيرها را به تفکيك جنسيت نشان مي دهد، جامع

 ميانگين پاسخ ها از نظر جامعه مرد و زن نسبتاً برابر است.

 جامعه جنسيت تفکيك به تحليل واریانس آزمون نتایج جدول

                                                           
2. One Sample Test 

 زیرساختي اجتماعي فرهنگي اقتصادی سياسي متغيرهای پژوهش

 0.235 0.977 0.985 0.9258 0.532 (Sig)سطح معناداری

1 5 

 بحرانی

 

 نامناسب

 ناسب بودن

 

 نسبتاً مناسب

 

 مناسب 

2 3 4 
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 تيجنس كيتفک به قيتحق یرهايمتغ نيانگيمجدول 

 زیرساختي اجتماعي فرهنگي اقتصادی سياسي متغيرهای پژوهش

 3.4819 3.6258 3.3396 3.265 3.2198 مرد

 3.0082 3.0214 3.3421 3.0245 3.0970 زن

 

 های سني جامعه نسبتاً برابر مي باشد.  متغيرها در تمامي گروه

 محاسبه درصد وزني

در این بخش با استفاده از نظر خبرگان به مقایسه زوجي بين متغيرها و بعد از محاسبه درصد وزني آنها با استفاده از نرم    

ای رجحيت پرسشنامهایم.به این صورت كه برای بدست آوردن درصدهای وزني با ماهيت اپرداخته Expert Choiceافزار 

باشد كه نام متغيرها در ستون و ردیف این ماتریس درج شده ماتریسي تهيه شده است. فرم این پرسشنامه به این صورت مي

ميزان ارجحيت هر متغير  9تا  1نفر( خواسته شده كه با امتياز دهي از  15است و از خبرگان و متخصصان حوزه ورزش )تعداد 

های داده شده ميانگين ساده گرفته شده است و در جدول زیر آمده است. خص نمایند. در انتها از پاسخنسبت به دیگری را مش

 در انتها با استفاده از نرم افزار اكسپرت چویس اوزان هر یك از متغيرها مشخص شده است.

 جدول  خروجي امتيازات مقایسه زوجي متغيرها را نشان مي دهد.

 ه زوجي متغيرهاجدول خروجي امتيازات مقایس
 سياسي اجتماعي فرهنگي ساختاری اقتصادی 

 3 4 6 5  اقتصادی

 2 4 2   ساختاری

 3 2    فرهنگي

 4     اجتماعي

      سياسي

 

 درصد های وزني محاسبه شده به صورت زیر مي باشد:

 %10، فرهنگي:%15، اجتماعي:%15، سياسي  %25، ساختاری %35.اقتصادی: 1

به عنوان مهمترین عامل از دیدگاه پاسخ  35از نمودار باال مي توان برداشت كرد عوامل اقتصادی با درصد وزني  همانطور كه   

 وزن است. %10باشد و پایين ترین ارجحيت مربوط به عامل فرهنگي با دهندگان)خبرگان صنعت( مي

 اتِ تمام خبرگان است.ميانگينِ حسابي نظر دهد وگيری این پروژه را نشان ميجدول ماتریس تصميم 

 (N)یرگي ميتصم سیماتر جدول

C5 C4 C3 C2 C1   

 ردیف

C5 C4 C3 C2 C1   

 نوع شاخص مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت نوع شاخص مثبت مثبت مثبت مثبت مثبت ردیف

4.5 3.25 4.5 3.75 2.5 A22 22 4.25 4.25 3.75 4.2 5 A1 1 

3.5 4 3.75 4.5 3.75 A23 23 4.2 3.75 2.25 4 4 A2 2 

3.75 3.5 3.25 4.5 4 A24 24 3.25 3.5 3.75 3.75 3.5 A3 3 

4.75 4.75 3.75 3.75 3.5 A25 25 2.75 3.25 4.25 4.25 3.75 A4 4 

2.75 3.75 3.25 2.5 4.75 A26 26 2.5 4.25 4.1 3.45 3.25 A5 5 

3.5 4.25 4.5 4.5 3.75 A27 27 3.75 2.75 3.75 3.5 4.25 A6 6 

4.75 2.5 4.75 3.75 4.5 A28 28 4.25 4 2.25 4.25 4.5 A7 7 
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3.25 3.75 4.25 3.5 5 A29 29 4.75 3 3.75 3.75 4.25 A8 8 

2.25 4.5 4 4.5 4.5 A30 30 3.25 3.25 4.25 3.25 3.75 A9 9 

3.75 2.5 4.25 3.5 3.75 A31 31 4.2 4.25 4 4.5 4.25 A10 10 

4.25 3 3.75 4.5 3.4 A32 32 2.75 3.75 3.75 3.5 3.75 A11 11 

4 2.25 4.5 2.75 2.75 A33 33 3.75 3.25 2.5 4.75 2.75 A12 12 

4.2 2.75 3 3.5 3.75 A34 34 4.25 4.5 4.5 3.75 4.21 A13 13 

3.2 3.5 2 4.5 4.5 A35 35 2.5 4.75 3.75 4.5 3.75 A14 14 

3.25 3.75 4.25 3.75 4.25 A36 36 3.75 4.8 3.25 3.5 4 A15 15 

4.7 4.5 4 3.75 4.5 A37 37 4.75 4.5 4.5 3.25 4.25 A16 16 

3.75 2.5 4.25 3.25 3.75 A38 38 4.75 4.75 5 5 4.75 A17 17 

3.5 3 3.75 4.75 3.25 A39 39 3.25 3.75 4.25 3.5 5 A18 18 

4 2.25 4.25 3.25 3.45 A40 40 4.5 4.25 4 4.5 4.25 A19 19 

3 2.75 3 4 3.75 A41 41 4.75 2.5 3.75 3.5 4.25 A20 20 

3.25 3.5 2.75 4.25 4 A42 42 3.25 4.21 2.5 4.75 2.75 A21 21 

 وزن 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 وزن 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

 

 اسي مقيب سیماتر جدول

C5 C4 C3 C2 C1 ردیف نوع شاخص C5 C4 C3 C2 C1 ردیف نوع شاخص 

0.182 0.136 0.182 0.146 0.097 A22 22 0.172 0.178 0.152 0.164 0.193 A1 1 

0.142 0.167 0.152 0.176 0.145 A23 23 0.17 0.157 0.091 0.156 0.155 A2 2 

0.152 0.146 0.131 0.176 0.155 A24 24 0.132 0.146 0.152 0.146 0.135 A3 3 

0.192 0.199 0.152 0.146 0.135 A25 25 0.111 0.136 0.172 0.166 0.145 A4 4 

0.111 0.157 0.131 0.098 0.184 A26 26 0.101 0.178 0.166 0.135 0.126 A5 5 

0.142 0.178 0.182 0.176 0.145 A27 27 0.152 0.115 0.152 0.137 0.164 A6 6 

0.192 0.105 0.192 0.146 0.174 A28 28 0.172 0.167 0.091 0.166 0.174 A7 7 

0.132 0.157 0.172 0.137 0.193 A29 29 0.192 0.125 0.152 0.146 0.164 A8 8 

0.091 0.188 0.162 0.176 0.174 A30 30 0.132 0.136 0.172 0.127 0.145 A9 9 

0.152 0.105 0.172 0.137 0.145 A31 31 0.17 0.178 0.162 0.176 0.164 A10 10 

0.172 0.125 0.152 0.176 0.132 A32 32 0.111 0.157 0.152 0.137 0.145 A11 11 

0.162 0.094 0.182 0.107 0.106 A33 33 0.152 0.136 0.101 0.185 0.106 A12 12 

0.17 0.115 0.121 0.137 0.145 A34 34 0.172 0.188 0.182 0.146 0.163 A13 13 

0.13 0.146 0.081 0.176 0.174 A35 35 0.101 0.199 0.152 0.176 0.145 A14 14 

0.132 0.157 0.172 0.146 0.164 A36 36 0.152 0.201 0.131 0.137 0.155 A15 15 

0.19 0.188 0.162 0.146 0.174 A37 37 0.192 0.188 0.182 0.127 0.164 A16 16 

0.152 0.105 0.172 0.127 0.145 A38 38 0.192 0.199 0.202 0.195 0.184 A17 17 

0.142 0.125 0.152 0.185 0.126 A39 39 0.132 0.157 0.172 0.137 0.193 A18 18 

0.162 0.094 0.172 0.127 0.133 A40 40 0.182 0.178 0.162 0.176 0.164 A19 19 

0.121 0.115 0.121 0.156 0.145 A41 41 0.192 0.105 0.152 0.137 0.164 A20 20 

0.132 0.146 0.111 0.166 0.155 A42 42 0.132 0.176 0.101 0.185 0.106 A21 21 
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 (V)نیوز اسي مقيب سیماتر جدول

C5 C4 C3 C2 C1 ردیف نوع شاخص C5 C4 C3 C2 C1 ردیف نوع شاخص 

0.036 0.027 0.036 0.029 0.019 A22 22 0.034 0.036 0.03 0.033 0.039 A1 1 

0.028 0.033 0.03 0.035 0.029 A23 23 0.034 0.031 0.018 0.031 0.031 A2 2 

0.03 0.029 0.026 0.035 0.031 A24 24 0.026 0.029 0.03 0.029 0.027 A3 3 

0.038 0.04 0.03 0.029 0.027 A25 25 0.022 0.027 0.034 0.033 0.029 A4 4 

0.022 0.031 0.026 0.02 0.037 A26 26 0.02 0.036 0.033 0.027 0.025 A5 5 

0.028 0.036 0.036 0.035 0.029 A27 27 0.03 0.023 0.03 0.027 0.033 A6 6 

0.038 0.021 0.038 0.029 0.035 A28 28 0.034 0.033 0.018 0.033 0.035 A7 7 

0.026 0.031 0.034 0.027 0.039 A29 29 0.038 0.025 0.03 0.029 0.033 A8 8 

0.018 0.038 0.032 0.035 0.035 A30 30 0.026 0.027 0.034 0.025 0.029 A9 9 

0.030 0.021 0.034 0.027 0.029 A31 31 0.034 0.036 0.032 0.035 0.033 A10 10 

0.034 0.025 0.03 0.035 0.026 A32 32 0.022 0.031 0.03 0.027 0.029 A11 11 

0.032 0.019 0.036 0.021 0.021 A33 33 0.03 0.027 0.02 0.037 0.021 A12 12 

0.034 0.023 0.024 0.027 0.029 A34 34 0.034 0.038 0.036 0.029 0.033 A13 13 

0.026 0.029 0.016 0.035 0.035 A35 35 0.02 0.04 0.03 0.035 0.029 A14 14 

0.026 0.031 0.034 0.029 0.033 A36 36 0.03 0.04 0.026 0.027 0.031 A15 15 

0.038 0.038 0.032 0.029 0.035 A37 37 0.038 0.038 0.036 0.025 0.033 A16 16 

0.03 0.021 0.034 0.025 0.029 A38 38 0.038 0.04 0.04 0.039 0.037 A17 17 

0.028 0.025 0.03 0.037 0.025 A39 39 0.026 0.031 0.034 0.027 0.039 A18 18 

0.032 0.019 0.034 0.025 0.027 A40 40 0.036 0.036 0.032 0.035 0.033 A19 19 

0.024 0.023 0.024 0.031 0.029 A41 41 0.038 0.021 0.03 0.027 0.033 A20 20 

0.026 0.029 0.022 0.033 0.031 A42 42 0.026 0.035 0.02 0.037 0.021 A21 21 

 

 شاخص هر يمنف آل دهیا و مثبت آل دهیا جدول

 شاخص معيار منفي آل ایده مثبت آل ایده

0.039 0.019 C1 اقتصادی 

0.039 0.02 C2 ساختار ورزش 

0.04 0.016 C3 سياسي 

0.04 0.019 C4 اجتماعي 

0.038 0.018 C5 رهنگيف 
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 ها نهیگز بندی رتبه جدول

 CL رتبه
 

 آلایده تا فاصله

 منفي

 آلایده تا فاصله

 مثبت

 ردیف عامل عنوان شاخص شاخص ها

6 0.729 0.036 0.013 A1 تحریم های تحميلي 

ي
اس

سي
 

1 

27 0.495 0.026 0.027 A2 2 تحوالت سياسي 

31 0.485 0.023 0.024 A3 3 قوانين و مقررات 

24 0.52 0.026 0.024 A4 4 ارتباط وزارت ورزش و جوانان با دیگر ارگان ها 

30 0.486 0.026 0.027 A5 5 اظهار نظر مقامات سياسي 

26 0.495 0.025 0.025 A6 6 تحوالت سياسي منطقه ای 

21 0.551 0.03 0.025 A7 7 ميزان آرامش سياسي 

16 0.588 0.03 0.021 A8  8 سياست های دولتميزان تغيير در 

28 0.492 0.024 0.025 A9 9 ثبات نهاد قانونگذاری 

3 0.737 0.035 0.012 A10 تاثير تغييرات نرخ بانکي 

ی
صاد

اقت
 

10 

33 0.47 0.023 0.026 A11 11 تغييرات نرخ تورم 

40 0.431 0.023 0.031 A12 12 انگيزه های اقتصادی 

4 0.733 0.036 0.013 A13 13 فيت های ماليميزان معا 

18 0.573 0.031 0.023 A14 14 نوسانات بازارهای موازی 

17 0.582 0.03 0.022 A15 15 حضور حاميان مالي 

7 0.705 0.037 0.016 A16 16 تحوالت اقتصادی جهاني 

1 0.959 0.046 0.002 A17 17 ریسك سرمایه گذاری 

12 0.612 0.031 0.02 A18 18 دیوجود فرصت های درآم 

2 0.753 0.036 0.012 A19 عوامل جغرافيایي 

ش
رز

ر و
ختا

سا
 

19 

23 0.536 0.029 0.025 A20 20 نيروی انساني كارآمد 

35 0.464 0.026 0.03 A21 21 زیرساخت های فيزیکي 

22 0.54 0.03 0.026 A22 22 دسترسي به بازارهای مختلف 

13 0.607 0.029 0.019 A23 23 حمایت مالي دولت 

19 0.559 0.027 0.021 A24 24 دسترسي به بازار بورس 

9 0.655 0.035 0.018 A25 25 وجود مدیران متخصص 

38 0.442 0.024 0.03 A26 26 وضعيت سهامداران اصلي 

8 0.68 0.034 0.016 A27 27 وجود شبکه های ارتباطي 

10 0.616 0.035 0.022 A28 28 مدیریت فعال و پویا 

12 0.612 0.031 0.02 A29 29 مشخص بودن مخاطرات احتمالي 

14 0.594 0.033 0.023 A30 تمایل به ورزش های تجاری 

ي
نگ

ره
ف

 

30 

29 0.488 0.025 0.027 A31 31 تورش های بازار 

20 0.554 0.028 0.023 A32 32 نقش شركت های چند مليتي 

41 0.426 0.025 0.033 A33 33 ميزان استقبال مردم 

39 0.437 0.022 0.028 A34 34 نقش رسانه های اجتماعي 

36 0.461 0.026 0.03 A35 35 ميزان محبوبيت رشته بين مردم 

15 0.594 0.029 0.02 A36 36 دولتي بودن ورزش 

5 0.731 0.037 0.013 A37 نقش مطبوعات و نشریات 

ي
ماع

جت
ا

 

37 

32 0.474 0.025 0.027 A38 38 وجود امکانات ورزشي 

25 0.513 0.026 0.025 A39 39 دیدگاه های مردم 

37 0.459 0.025 0.029 A40 40 اخبار غير رسمي 



 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

 75-52، صفحات 1396 بهار، 1، شماره 3دوره 

68 

 

 CL رتبه
 

 آلایده تا فاصله

 منفي

 آلایده تا فاصله

 مثبت

 ردیف عامل عنوان شاخص شاخص ها

42 0.383 0.019 0.03 A41 41 امنيت اجتماعي 

34 0.468 0.023 0.026 A42 42 افزایش رفاه اجتماعي 

 

ولویت از ا ریسك سرمایه گذاری ی است كه گزینهحاكي از این  Topsis ها با تکنيكبندی گزینهنتایج حاصل از رتبه    

ميزان معافيت های ،تاثير تغييرات نرخ بانکي، عوامل جغرافيایيت و به ترتيب عوامل ها برخوردار اسبرتری نسبت به سایر گزینه

 در رتبه های دوم تا ششم قرار دارند. تحریم های تحميليو نقش مطبوعات و نشریات ،مالي

 زینه های برتر از جدول استخراج شده است.جدول رتبه بندی گ

 رتبه بندی گزینه های برتر جدول

 رتبه كسب شده

 به ترتيب اولویت

 شاخص زیر شاخص

 اقتصادی ریسك سرمایه گذاری 1

 ساختار ورزش عوامل جغرافيایي 2

 اقتصادی تاثير تغييرات نرخ بانکي 3

 اقتصادی اتيميزان معافيت های مالي 4

 اجتماعي ت و نشریاتنقش مطبوعا 5

 سياسي تحریم های تحميلي 6

 تجزیه و تحليل گزینه ها با استفاده از تحليل پوششي داده ها 

در این بخش معيارهای تصميم گيری به دو صورت طبقه بندی مي شوند. معيارها باید به دو صورت خروجي و ورودی    

و ساختاری مي باشند و خروجي ها سه معيار سياسي، اجتماعي و  تقسيم شوند. در این تحقيق ورودی ها دو معيار اقتصادی

فرهنگي مي باشند. فلسفه این تقسيم بندی به این صورت مي باشد كه با استفاده از عوامل اقتصادی و زیرساختي مي توان به 

 اهداف سياسي، اجتماعي و فرهنگي دست یافت.

 جدول متغيرهای ورودی و خروجي

 عامل معيار طبقه

 اقتصادی C1 دیورو

 ساختار ورزش C2 ورودی

 سياسي C3 خروجي

 اجتماعي C4 خروجي

 فرهنگي C5 خروجي

 ورودی محور C C Rمدل  

 ورودی محور در رتبه بندی گزینه ها به صورت زیر مي باشد:  CCRنتایج حل مدل 
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 محور ورودی CCR مدل جیتان جدول

 ردیف (DMUيرنده )واحد های تصميم گ ((Scoreنمره  (Rankرتبه )

 1 دیدگاه های مردم 1 1

 2 ميزان استقبال مردم 1 1

 3 تجاریتمایل به ورزش های  1 1

 4 ختلفدسترسي به بازارهای م 1 1

 5 زیرساخت های فيزیکي 1 1

 6 سياظهار نظر مقامات سيا 1 1

 7 زینوسانات بازارهای موا 1 1

 8 انگيزه های اقتصادی 1 1

 9 جوانان با دیگر ارگان هاباط وزارت ورزش و ارت 0.995332 9

 10 يوجود شبکه های ارتباط 0.968716 10

 11 وجود مدیران متخصص 0.925452 11

 12 حمایت مالي دولت 0.893671 12

 13 نقش شركت های چند ملي 0.876754 13

 14 قوانين و مقررات 0.866061 14

 15 ثبات نهاد قانونگذاری 0.861962 15

 16 حضور حاميان مالي 0.853735 16

 17 تغييرات نرخ تورم 0.84899 17

 18 اخبار غير رسمي 0.837853 18

 19 اریسرمایه گذ  ریسك 0.829683 19

 20 تورش های بازار 0.81943 20

 21 وجود امکانات ورزشي 0.817219 21

 22 دولتي بودن ورزش 0.812777 22

 23 امنيت اجتماعي 0.805281 23

 24 ياتيميزان معافيت های مال 0.804264 24

 25 ين مردمميزان محبوبيت رشته ب 0.802897 25

 26 نكتاثير تغييرات نرخ با 0.795586 26

 27 دسترسي به بازار بورس 0.790087 27

 28 تحوالت اقتصادی جهاني 0.787499 28

 29 افزایش رفاه اجتماعي 0.787466 29

 30 فيایيعوامل جغرا 0.775928 30

 31 تماليمشخص بودن مخاطرات اح 0.775188 31

 32 وجود فرصت های درآمدی 0.775188 31

 33 مدیریت فعال و پویا 0.746348 33

 34 نقش مطبوعات و نشریات 0.725876 34

 35 وضعيت سهامداران اصلي 0.709892 35
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 ردیف (DMUيرنده )واحد های تصميم گ ((Scoreنمره  (Rankرتبه )

 36 یتحوالت سياسي منطقه ا 0.701878 36

 37 ی تحميليتحریم ها 0.667733 37

 38 ميزان تغيير در سياست 0.665025 38

 39 نقش رسانه های اجتماع 0.655093 39

 40 نيروی انساني كارآمد 0.642886 40

 41 تحوالت سياسي 0.640678 41

 42 ميزان آرامش سياسي 0.636284 42

 

 ورودی محور به صورت زیر مي باشد: CCRنمودار رتبه بندی گزینه ها با مدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورودی محور CCRرتبه بندی گزینه ها با  نمودار

 خروجي محور CCRمدل 

 خروجي محور به صورت زیر مي باشد: CCRنمودار رتبه بندی گزینه ها با مدل   

 
 محور خروجي CCR با ها نهیگز یبند رتبه نمودار

 ورودی محور BCC مدل  

 محور به صورت زیر مي باشد:ورودی  BCCنمودار رتبه بندی گزینه ها با مدل  
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 محور ورودی BCC با ها نهیگز یبند رتبه نمودار

 خروجي محور BCC مدل 

 خروجي محور به صورت زیر مي باشد: BCCنمودار رتبه بندی گزینه ها با مدل  

 
 محور خروجي BCC با ها نهیگز یبند رتبه نمودار

  BCCو  CCR نتایج رتبه بندی مدل های

 

 BCC و CCR مدل هایاستفاده از  با ها نهیگز یبند رتبه اصل ازنتایج ح جدول

 نتایج

 گزینه ها
 

 ردیف

 BCCمدل

 خروجي محور

 BCCمدل

 ورودی محور

 CCRمدل 

 خروجي محور

 CCRمدل 

 ورودی محور

رتبه 

(Rank) 

نمره 

Score)) 

رتبه 

(Rank) 

نمره 

Score)) 

رتبه 

(Rank) 

نمره 

Score)) 

رتبه 

(Rank) 

نمره 

Score)) 

 1 دیدگاه های مردم 1 1 1 1 1 1 1 1

 2 ميزان استقبال مردم 1 1 1 1 1 1 1 1

 3 تمایل به ورزش های تجاری 1 1 1 1 1 1 1 1

 4 دسترسي به بازارهای مختلف 1 1 1 1 1 1 1 1

 5 زیرساخت های فيزیکي 1 1 1 1 1 1 1 1

 6 اظهار نظر مقامات سياسي 1 1 1 1 1 1 1 1

 7 نوسانات بازارهای موازی 1 1 1 1 1 1 1 1

 8 انگيزه های اقتصادی 1 1 1 1 1 1 1 1

 



 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

 75-52، صفحات 1396 بهار، 1، شماره 3دوره 

72 

 

 نتایج:

 BCCورودی و خروجي محور و همچنين در مدل های   CCRبا استفاده از مدل های  ها بندی گزینهنتایج حاصل از رتبه   

تمایل به ورزش های  تقبال مردم،گزینه های دیدگاه های مردم، ميزان اساست كه  آنحاكي از ورودی و خروجي محور، 

تجاری، دسترسي به بازارهای مختلف، زیرساخت های فيزیکي، اظهار نظر مقامات سياسي، نوسانات بازارهای موازی و انگيزه 

های اقتصادی از اولویت برتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار بوده و در هر دو مدل رتبه بندی، نمره یك را به خود 

ورودی و خروجي محور عالوه بر نتایج فوق گزینه های وجود شبکه های   BCCده اند. شایان ذكر است در مدل اختصاص دا

ارتباطي، ارتباط وزارت ورزش و جوانان با سایر ارگانها، وجود مدیران متخصص، ریسك سرمایه گذاری و حضور حاميان مالي در 

 ه اند.هر دو روش رتبه بندی نمره یك را به خود اختصاص داد

 بحث و نتيجه گيری از پژوهش:

دسته كلي  5در این تحقيق به شناسایي و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در ورزش پرداخته شد. این عوامل در 

قرار گرفت و تالش شد بر اساس دسته بندی انجام شده و روش های تاپسيس و تحليل پوششي داده ها رتبه بندی برای این 

 ارائه شود. عوامل

در ابتدا با استفاده مروری بر ادبيات و بررسي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زمينه سرمایه گذاری در ورزش    

عامل شناسایي شد. برای شناسایي  42معيارهایي برای موفقيت سرمایه گذاری در ورزش تعيين شدند. بر همين اساس 

بر سرمایه گذاری در ورزش در ابتدا پرسش نامه طراحي شد و در بخش اول به بررسي مهمترین عوامل و تعيين عوامل اثر گذار 

و تحليل آماری بر روی نتایج پرسشنامه پرداخته شد. این نتایج نشان دهنده این است كه پاسخ دهندگان به این پرسشنامه از 

 حقيق قابل اتکا مي باشد.دانش كافي برای پاسخ به سواالت برخوردار بوده اند و در نتيجه نتایج این ت

در مرحله بعد با استفاده از روش تاپسيس تالش شد رتبه بندی عوامل صورت گيرد. این رتبه بندی بر اساس هر كدام از    

 دسته های عوامل انجام شد. به این ترتيب رتبه بندی عوامل ارائه گردید.
 

 گذاری سرمایه ریسك 

 جغرافيایي عوامل 

 کيبان نرخ تغييرات تاثير 

 مالي های معافيت ميزان 

 نشریات و مطبوعات نقش 

 تحميلي های تحریم 

شش عامل فوق به عنوان مهمترین عوامل اثر گذار بر تصميم گيری سرمایه گذاری در ورزش با استفاده از روش تاپسيس    

 انتخاب شدند. 

 ریسك سرمایه گذاری 

ميزان زیان احتمالي در نتيجه سرمایه گذاری در یك پروژه مهمترین عامل ریسك سرمایه گذاری مي باشد. ریسك به عنوان 

تعریف مي شود. سرمایه گذاری در ورزش معموالً بر روی  پروژه هایي صورت مي پذیرد كه نسبت به پروژه های تجاری بازده 

ذاران ترجيح مي ای كمتری دارند در نتيجه ریسك بازگشت سرمایه در این پروژه ها بيشتر مي باشد. و بسياری از سرمایه گ

 دهند به جای سرمایه گذاری در پروژه های ورزشي در پروژه های تجاری سرمایه گذاری كنند.

برای حل این مشکل بهترین راهکار تجاری سازی ورزش و از همه مهمتر حمایت دولت مي باشد. هرچه حمایت دولت بيشتر 

دا مي كند و تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های ورزشي باشد باعث مي شود احتمال زیان در پروژه های ورزشي كاهش پي

 افزایش پيدا مي كند.
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 عوامل جغرافيای 

عامل بعدی كه در روش تاپسيس انتخاب شد عامل جغرافيایي مي باشد در واقع هر چه یك منطقه ورزش خيز تر باشد سرمایه 

سرمایه گذاری، توجيه پذیر تر مي باشد. بر همين اساس گذاری در آن منطقه به دليل احتمال بازگشت سرمایه بيشتر بوده و 

پيشنهاد مي شود آمایش سرزميني برای تعيين مناطق با بازده ای سرمایه گذاری بيشتر جهت سرمایه گذاری در ورزش انجام 

در هر منطقه  شود. البته این به این معني نمي باشد كه در مناطقي سرمایه گذاری صورت نگيرد بلکه به معني سرمایه گذاری

 با توجه به استعدادهای آن منطقه مي باشد.

 تاثير نرخ بهره بانکي 

این عامل نه تنها بر سرمایه گذاری در ورزش مؤثر مي باشد بلکه در سرمایه گذاری در هر زمينه ای اثر گذار مي باشد. در واقع 

سرمایه گذاری مي شود و كاهش نرخ بهره بانکي  افزایش نرخ بهره بانکي باعث جذب منابع مالي در بانك ها و كاهش انگيزه

 باعث خروج سرمایه از بانك ها جهت سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از جمله پروژه های ورزشي مي شود.

 ميزان معافيت های مالياتي 

د. معافيت های عامل بعدی كه بر سرمایه گذاری در پروژه های ورزشي اثر گذار است ميزان معافيت های مالياتي مي باش

مالياتي مي تواند انگيزه ای برای بسياری از دارندگان بنگاه های اقتصادی در سرمایه گذاری در ورزش باشد. چرا كه این كار 

عالوه بر كاهش هزینه های مالياتي بنگاه های اقتصادی مي تواند منجر به ایجاد پروژه های ورزشي شود كه دارای منافع 

 به یك بازی برد برد تبدیل خواهد شد. عمومي باشد و در واقع
 

 نقش مطبوعات و رسانه ها 

همه روزه تعداد زیادی از رسانه ها و مطبوعات به حوادث و اتفاقات ورزشي مي پردازند. این حجم از رسانه ها مي توانند 

وانند باعث ایجاد توجهات زیادی را به سمت مقوله ورزش جلب كنند در صورتي كه رسانه به خوبي هدایت شوند   مي ت

تبليغات و گسترش برندهای سرمایه گذار در ورزش شوند. در حالي كه تبليغات از طریق ورزش برای بنگاه های اقتصادی 

فرصت بهتری برای دیده شدن نسبت به سایر رسانه ها قرار مي دهد در نتيجه برای تبليغ بيشتر هم كه شده بسياری از بنگاه 

 مایه گذاری در ورزش خواهند بود.های اقتصادی به دنبال سر

 تحریم های بين المللي 

عامل تحریم بر سرمایه گذاری در تمام ابعاد از جمله سرمایه گذاری در ورزش اثر گذار مي باشد. تحریم های بيشتر باعث تغيير 

ها و بهبود وضعيت اولویت ها در كشور شده و توجه به سرمایه گذاری در ورزش را كاهش مي دهد كه در صورت رفع تحریم 

 اقتصادی در سطح كالن اميد است سرمایه گذاری در ورزش در وضعيت بهتری قرار بگيرد.

در ادامه تحقيق از روش تحليل پوششي داده ها برای ارزیابي عوامل استفاده شد. در این روش عوامل زیر به عنوان مهمترین 

 عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری تعيين شدند.
 

 ستقبال مردمميزان ا 

 ورزش های تجاری 

 دسترسي به بازارهای مالي 

 جوانان با دیگر ارگان ها و ورزش وزارت ارتباط 

 وجود مدیران متخصص 

 مردم استقبال ميزان.

ميزان استقبال مردم از یك ورزش بر جذب سرمایه گذاری اثر گذار مي باشد برای مثال تمایل بر سرمایه گذاری در فوتبال و 

 ال به دليل استقبال مردم از این رشته ها بسيار بيشتر مي باشد.كشتي و واليب
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 ورزش های تجاری 

در حال حاضر ورزش و فعاليت های مرتبط با آن به فعاليتي تجاری تبدیل شده است كه پيوند نزدیکي با بازاریابي و 

 فراگردهای توسعه سرمایه داری جهاني دارد. 

 دسترسي به بازارهای مالي 

ثل اقتصاد هدیه محور است و در آن داد و ستدهای بين المللي با همکاری بازارهای مالي جهاني صورت مي پذیرد. این بازار م

در كل افرادی كه نيازمند سرمایه هستند را به افرادی كه تمایل به سرمایه گذاری دارند معرفي مي كنند كه در زمينه صنعت 

 ورزش نيز مي توان از این بازار استفاده نمود.

 جوانان با دیگر ارگان ها و ورزش وزارت ارتباط 

ارتباط وزارت ورزش به عنوان متولي امر ورزش در كشور به خوبي مي تواند بر توسعه و تسهيل سرمایه گذاری در ورزش اثر 

 گذار باشد. هر چه این تعامل بيشتر باشد بر ميزان سرمایه گذاری تأثير بيشتری خواهد گذاشت.

 صمتخص مدیران وجود 

وجود مدیران توانا و متخصص به طور مستقيم بر سرمایه گذاری در ورزش اثر گذار است. مدیران اقتصادی به خوبي مي توانند 

به جذب سرمایه در ورزش كمك نمایند و مدیراني با تخصص اقتصادی كمتر و نفوذ كمتر توانایي پایيني در جذب منابع مالي 

 دارند.

ن عوامل اثر گذار بر سرمایه گذاری در ورزش تعيين شده اند كه مي توانند به عنوان عوامل عوامل فوق به عنوان مهمتری  

 اصلي اثر گذار بر ورزش شناخته شوند.

 پاسخ به پرسش تحقيق:

كليه عوامل شناسایي شده در این تحقيق بر تصميم گيری سرمایه گذاری در صنعت ورزش با استفاده از روش های تاپسيس و 

رتبه اول را به  %35و متغير اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص با درصد وزني  داده به یك ميزان تأثير دارند. تحليل پوششي

قرار گرفته  %25خود اختصاص داده است ساختار ورزش كشور پس از شاخص اقتصادی در رتبه دوم با درصد وزني 

ت و در رتبه چهارم قرار دارد. ومتغير اجتماعي با متغير را به خود اختصاص داده اس %10است.ومتغير فرهنگي با درصد وزني 

 را مشتركاً به خود اختصاص داده اند. %15سياسي درصد وزني 
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