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چکیده
هدف از این تحقیق ،ارائة مدلی اقتصادی در واگذاری امتیاز بهرهبرداری اماکن ورزشی ،مبتنی بر نظریة بازیهاست .تحقیق
حاضر به روش توصیفی -پیمایشی و با انجام مصاحبه با مسئولان و بهرهبردار چمن مصنوعی مجموعة ورزشی انقلاب و
بررسی اسناد مناقصه و قراردادهای فیمابین در واگذاریهای صورتگرفته برای دریافت حق بهرهبرداری از آن انجام گرفت.
براساس یافتهها  ،متغیرهای اثرگذار بر تدوین و انعقاد قراردادهای واگذاری این واحد ،شناسایی و رویکردهای پیشنهادی
انتخاب و از میان آنها کارامدترین و مناسبترین راهبرد برای صاحبامتیاز و بهرهبردار معرفی شدند .در مرحلة بعد ،براساس
بهترین پیامد ،بازی پیشنهادی طراحی و مدلسازی شد .نتایج نشان داد هنگامیکه اطلاعات خصوصی مستقلی بر فضای
حراج حاکم باشد ،راهبرد تغییر سازوکار حراج برای طرفین مناسبتر است .همچنین راهبرد پیشنهاد قیمت ،بهترین راهبرد
و نیز تعادل نش در این بازی است.

واژههای کلیدی
امتیاز بهرهبرداری ،حراج ،مدیریت قرارداد ،نظریة بازیها
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مقدمه
توانایی ورزش برای ایجاد نظام اقتصادی مستقل سبب شده است تا امروز از ورزش بهعنوان یک صنعت
یاد شود ( .)1باشگاهها در این صنعت اهمیت زیادی دارند ،بهطوریکه باشگاههای حرفهای ورزشی هستة
اصلی صنعت ورزش بهشمار میروند .رشد و توسعة ورزش حرفهای در درون باشگاهها شکل میگیرد و
زیرساخت اصلی صنعت ورزش باشگاههایی هستند که بهمثابة کارخانههای تولیدی و بنگاههای اقتصادی
این صنعت عمل میکنند (.)2
جذابیتهای خاص ورزش و بهوجود آمدن تمایل بیشتر نسبت به رویدادهای ورزشی در بین تمامی
جوامع سبب شده است تا باشگاههای ورزشی برای توسعه و ارتقای کیفیت خود نیازمند تبدیل شدن به
بنگاههای اقتصادی باشن د که این مسئله موجب شده است تا درآمدزایی باشگاهها و خودگردانی آنها از
اهمیت زیادی برخوردار باشد .باشگاههای حرفهای از سه منبع اصلی فروش بلیت ،فروش امتیازات و فروش
حقوق رسانه برای تأمین منابع و هزینههای خود استفاده میکنند ( .)3درآمدزایی پایدار در باشگاههای
ورزشی ،امروزه از مهمترین دغدغههای مدیران و در رأس فهرست اولویتهای برنامهریزی و اجرایی ایشان
است .با اینکه در سازمانهای ورزشی پیشرو ،فروش یا واگذاری امتیاز بهرهبرداری بهعنوان یکی از منابع
مهم درآمدی مطرح است ،چگونگی درآمدزایی پایدار از این منبع کمتر مطالعه و بررسی شده است (.)4
همچنین داشتن یک سیستم اطلاعاتی روزآمد برای بهرهبرداری باشگاهها از چنین منابع درآمدی از جمله
درآمدهای حاصل از واگذاری فرانشیز از ضروریات است ( .)5در انعقاد قرارداد واگذاری امتیاز بهرهبرداری،
صاحبامتیاز تمام یا بخشی از حق بهرهبرداری را به بهرهبردار واگذار میکند تا بتواند از منظر اقتصادی و
اجتماعی در جامعه ،مورد توجه باشد .در قراردادهای واگذاری حق امتیاز ،درآمدزایی و کسب سود مناسب
برای طرفین قرارداد و رعایت الزامات اخلاقی و حرفهای در راستای عدم سلب اعتماد طرفین باید مورد
توجه قرار گیرد ( .)6عقد قراردادهایی که منافع دو طرف قرارداد را تأمین نکند ،میتواند با مشکلات زیادی
از جمله ورشکستگی بهرهبرداران و ناتوانی مدیران از انعقاد قراردادهای بلندمدت و در نهایت ،عدم
سودآوری برای طرفین قرارداد همراه شود .سالهاست که بهرهبرداران ناگزیرند قوانین صاحبان حق
واگذاری را در قراردادها بپذیرند و کمتر از حقوق چندانی برخوردار بودهاند .ازاینرو اغلب این همکاریها
به ورشکستگی بهرهبردار میانجامند یا به استفادة نامشروع از رانت سوق داده میشوند .وقت آن رسیده تا
با استفاده از شیوههای کمتر استفادهشده در حوزة قراردادهای ورزشی از جمله نظریة بازیها به این

مذاکره برای امتیاز بهرهبرداری از مجموعههای ورزشی مبتنی بر نظرية بازیها

5511

موضوع نگریسته و راهحل بهتری پیشنهاد شود تا هر دو طرف از مزایای این معامله سود ببرند و بقای
طرفین بهتر تضمین شود.
نظریة بازیها 1به علم و مطالعة مدلهای ریاضی تضادها و همکاریهای بین تصمیمگیرندگان عاقل و
باهوش اطلاق میشود .این روش ،با استفاده از فنون ریاضی شرایطی را برای تحلیل فراهم میآورد که در
آن تصمیمات دو یا چند تصمیمگیرنده بر روی هم مؤثر است ( .)7آنچه در نظریة بازیها به آن بازی
اطلاق می شود ،عبارت است از تعاملاتی (روابط متقابل) که در آن بین تصمیم دو طرف (بیشتر) وابستگی
و ارتباط متقابل وجود داشته باشد .بهعبارت دیگر ،میتوان گفت هرگاه مطلوبیت ،سود ،درآمد ،رفاه و هر
آنچه بازیکن بهدنبال آن است ،نهتنها متأثر از تلاش و تصمیم خود او باشد ،بلکه تحت تأثیر (مثبت یا
منفی) تلاش و تصمیم طرف دیگر نیز باشد ،به آن بازی اطلاق میشود ()8؛ بنابراین میتوان قرارداد
واگذاری حق امتیاز اماکن ورزشی را یک بازی تلقی کرد که لازم است واگذارکننده و بهرهبردار در تعادل
رقابتی مناسبی قرار گیرند و منفعت هر دو طرف متناسب با آوردههای آنها تضمین شود و طرفین از
قرارداد عادلانه و مشارکت قابل تمدید بهرهمند شوند.
با توجه به موارد مذکور ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه میتوان از
نظریة بازیها برای واگذاری امتیاز بهرهبرداری اماکن ورزشی استفاده کرد ،بهطوریکه براساس راهبردهای
پیشنهادی این بازی ،قراردادهای منصفانه و توأم با ثروتافزایی و ارائة خدمات رفاهی بهینه به شهروندان
میسر شود و طرفین قرارداد به مزیت بهینه از نظر سود ،رضایتمندی و قابلیت تمدید قرارداد دست یابند؛
بنابراین این پژوهش ،با تمرکز بر واگذاری امتیاز بهرهبرداری از امکانات مجموعة انقلاب تهران بهعنوان
مورد مطالعه ،درصدد است تا قراردادها را بهگونهای تعریف کند که فعالیت برای طرفین قرارداد
اطمینانبخش و پایدار باشد و بتوانند در اشتغالزایی و درآمدزایی صنعت ورزش سهمی درخور ایفا کنند.
مبانی نظری و پیشینة پژوهش
امتیاز بهرهبرداری شامل تمامی منافع کسبشده از اعطای مجوز اختراع ،پروانة تولید ،سهام یا هر
گونه بهرهبرداری تجاری از نتایج تحقیقات (شیوهنامة حق امتیاز انحصار ،مالکیت فکری و ثبت اختراع) و
اماکن و زیرساختهاست ( .)6اعطای امتیاز به معنای انعقاد قراردادی میان منعقدکنندة قرارداد و
صاحبامتیاز است که شرایط و الزاماتی را فراهم کرده است .بهعبارت دیگر ،قرارداد واگذاری امتیاز

1. Game Theory
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بهرهبردار ی ،نوعی قرارداد است که از رهگذر آن پدیدآورنده تمام یا بخشی از حق بهرهبرداری را به کاربر
یا بهرهبردار دیگری واگذار میکند .این قرارداد شرایط و حدود حقوق واگذارشده به استفادهکننده را
مشخص میکند (.)9
یکی از سازوکارهای واگذاری امتیاز بهرهبرداری ،حراج است .حراج را میتوان سازوکاری شبیه بازار
دانست که در آن قواعد نحوة اختصاص منابع و قیمتها را براساس پیشنهاد هریک از افراد درگیر در بازار
تعیین میکنند ( .)6حراج روش یا قاعدهای برای خریدوفروش کالاها و خدمات است .بهعبارت دیگر از
طریق حراج می توان مالکیت یک کالا یا خدمت را از فردی به فرد دیگر منتقل کرد .حراج دو گونه است:
مزایده و مناقصه .مزایده همیشه برای فروش کالاها یا خدمات به بیشترین قیمت ممکن بهکار میرود،
درحالیکه از مناقصه برای خرید کالاها و خدمات به کمترین قیمت ممکن استفاده میشود .در حراج از
چهار روش مختلف برای فروش یک کالای مشخص استفاده میشود :حراج انگلیسی ،1حراج هلندی ،2حراج
دربستة قیمت اول 3و حراج دربستة قیمت دوم.)11( 4
کوت 2115( 5و  )2117بیان میکند یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش حق امتیاز ،تقاضا برای
حضور است ( ،)12 ,11عوامل مؤثر بر تقاضای حضور در حراج ،روی ارزش حق امتیاز نیز تأثیر میگذارند.
عوامل مؤثر بر تقاضا عبارتاند از :قیمت ،تعداد مصرفکنندگان در بازار ،سلیقة مصرفکنندگان ،درآمد
پولی آنها و قیمت سایر کالاهای مرتبط ( .)13کشش تقاضا بر حق امتیاز تأثیر میگذارد ،بهنحوی که اگر
قیمت در محدودة نزدیک بیکشش منحنی تقاضا پیشبینی شود ،سبب حداکثرسازی درآمد صاحبامتیاز
و تقویت درآمد از منابعی غیر از فروش محصول اصلی میشود (.)14
نظریة بازیها حوزهای از ریاضیات کاربردی است که در بستر علم اقتصاد توسعه مییابد و به بررسی
رفتار راهبردی بین عوامل عقلانی میپردازد .رفتار راهبردی ،زمانی بروز میکند که مطلوبیت هر عامل،
نهفقط به راهبرد انتخابشده توسط خود وی ،بلکه به راهبرد انتخابشده توسط بازیگر ،بستگی داشته
باشد (« .)15ویژگی عمدة تصمیمگیری در شرایط بازی این است که هر بازیکن پیش از تصمیمگیری و
انتخاب باید واکنش و عکسالعمل دیگران را نسبت به انتخاب و تصمیم خود تجزیهوتحلیل کرده و آنگاه

1. English Auction
2. Dutch Auction
3. Frist-Price sealed-bid auction
4. Second-price sealed-bid auction
5. Coat
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تصمیمی را اتخاذ کند که برایش بهترین نتیجه را حاصل کند .همچنین محیطی را که در آن چنین
تأثیری و واکنش متقابل میان تصمیمات افراد وجود دارد ،محیط راهبردی میگویند .هریک از
تصمیمگیران در محیط راهبردی نیز بازیگر نامیده میشوند و عناصر مهم بازی شامل بازیگران ،راهبرد هر
بازیگر ،ترتیب بازی ،ساختار اطلاعاتی و عایدی بازی است» (.)16
یکی از مفاهیم مهم در نظریة بازیها تعادل نش است .در این شکل تعادل هریک از بازیکنان بدون
تبانی یا همکاری با دیگران و بدون توجه به رفاه جامعه یا هریک از بازیگران دیگر ،بهترین راهبرد ممکن
را در راستای منافع خویش اتخاذ میکنند ( .)7این خاصیت را که انتخاب هر بازیکن در یک بازی ،بهترین
پاسخ به انتخاب حریف است و هیچکدام از بازیکنان انگیزه و قصد تعویض این راهبرد را ندارند (زیرا تغییر
راهبرد به کاهش پیامد او منجر میشود ) و هر بازیکن راهبرد خود را بدون هماهنگی با حریف انتخاب
میکند ،به تعادل نش معروف است .تعادل نش یک ویژگی عمده و اساسی دارد و آن اینکه در این نقطه،
لزوماً انتخاب بازیکنان پیامد بیشتری عاید آنان نمیکند.
«از نظریة بازیها میتوان در حل انواع تعارض استفاده کرد .همچنین مسائلی را که دو سوی مناقشه
در یک فعالیت همکاری دارند ،میتوان با این رویکرد حل کرد .یکی دیگر از کاربردهای نظریة بازیها در
علوم مدیریتی و اقتصادی ،طراحی سازوکاری است که در آن سازوکارهای اقتصادی برای رسیدن به اهدافی
خاص مانند بیشینه کردن سود ،وادار کردن افراد به افشای اطلاعات خصوصی و مانند آن ،طراحی میشوند»
(.)16
در تحقیق باید )2113( 1با موضوع استفاده از روش ارزیابی مبتنی بر نظریة بازیها در طراحی سازوکار
حراج و براساس روش مبتنی بر تکامل برای ارزیابی سازوکارهای حراج ،سازوکاری مشتمل بر استاندارد
قیمت اول و دوم در مزایدة مهرومومشده مطرح شده است .در ادبیات نظری ،حراج نشان از مناسب بودن
سازوکارهای مختلف برای محیطهای پیشنهادی متفاوت دارد و حاکی از گسترش استفاده از این روش از
طریق سازوکارهای جدید ،فراتر از سازوکارهای استاندارد است؛ بنابراین ،محقق همزمان تئوری حراج را
گسترش داده و روشی نظاممند برای موارد دیگر پیشنهاد کرده است (.)17
نتایج مقالة شن 2و همکاران ( )2117با عنوان «استفاده از راهبرد چانهزنی در نظریة بازیها برای
مذاکره و ارتباط آن با مدت قرارداد» ،نشان داد مدت واگذاری امتیاز عامل کلیدی و مؤثری بر اجرای یک
1. Byde
2. Shen
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قرارداد است .طول دورة واگذاری امتیاز بهطور مستقیم بر منافع هر دو طرف قرارداد مؤثر است .بهطور
کلی ،یک دوره واگذاری طولانیتر برای سرمایهگذار خصوصی سودمندتر است .هرچند چگونگی و طول
دورة واگذاری امتیاز در مذاکرات قابل چانهزنی است (.)18
نتایج تحقیق وانگ 1و همکاران ( )2114با عنوان «رویکرد تشویقی به مشکلات خطر اخلاقی در قرارداد
امتیازی»  ،نشان داد که در قراردادهای حق امتیازی مدل غالب ورود کسبوکار خصوصی در عملیات،
زمانی مناسب است که پتانسیل استفاده از درآمد امتیازی به اندازة کافی بزرگ باشد (.)19
گال )2117( 2در تحقیقی ،به بررسی انواع قراردادهایی که از طریق مناقصه صورت گرفته ،پرداخت و
نشان داد که عامل قدرت مالی صاحبامتیاز بهطور مشترک در انواع قراردادها اهمیت زیادی دارد (.)21
نتایج پژوهش انوگرانو )2117( 3نشان داد یکی از درآمدهای حاصل از امتیاز پروژه به بخش خصوصی،
طول مدت زمان واگذاری امتیاز است (.)21
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر به روش موردپژوهی در زمینة بررسی مزایدههای برگزارشده در مجموعة ورزشی انقلاب
تهران و موضوع واگذاری چمن مصنوعی ،با هدف ارائة مدل واگذاری امتیاز بهرهبرداری از آن براساس
نظریة بازیها انجام گرفته است.
با توجه به اینکه واگذاری حق امتیاز چمن مصنوعی مجموعة انقلاب تهران ،از نوع حراج واقعی است،
بنابراین عناصر اصلی این بازی عبارتاند از :عنصر اول شامل بازیکنان است .در اینجا بازیکن شمارة 1
مجموعة انقلاب و بازیکن شمارة  2متقاضیان موجود در مزایده هستند؛ عنصر دوم مجموعة راهبردهای
موجود در بازی ،عنصر سوم پیامد بازیکنان و عنصر چهارم ساختار اطلاعاتی بازی است که در اینجا اطلاعات
ناقص است .ازاینرو محقق میبایست برای تدوین راهبردهای پیشنهادی ،متغیرهای تأثیرگذار بر واگذاری
امتیاز بهرهبرداری (امتیازهایی که در مزایده قرار میگیرند) را بهدست آورد .برای یافتن متغیرهای
تأثیرگذار ،در ابتدا با مطالع ة مبانی نظری تحقیق ،عوامل مؤثر در واگذاری امتیازات بهرهبرداری بررسی
شد ،سپس با بررسی اسناد و قراردادهای منعقده در حوزة واگذاری امتیاز بهرهبرداری از امکانات مجموعة

1 . Wang
2 . Gall
3 .Ungureanu S.
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ورزشی انقلاب تهران و نیز انجام  8مصاحبة نیمهساختاریافته با کارشناسان و مسئولان این مجموعه،
متغیرهای تأثیرگذار در تعیین قیمت در حوزة موردنظر شناسایی شد .مصاحبههای انجامگرفته در چند
نوبت با مدیر مجموعه و کارشناس امور قراردادهای مجموعه ،شرکتکنندگان در مزایدة چمن مصنوعی و
بهره بردار چمن مصنوعی و نیز کارشناس حقوقی مجموعه انجام گرفت .مباحثی همچون سنتی یا آنلاین
بودن مزایده ،ناقص یا کامل بودن اطلاعات مزایده برای شرکتکنندگان در مزایده ،میزان هزینهها و
درآمدهای بالقوهای که ممکن است یک بهرهبردار در طول سال بهدست آورد ،میزان قیمت پایة مزایده،
روش تخمین قیمت پایة مزایده ،راهبرد (راهبرد) صاحبامتیاز و شرکتکنندگان در مصاحبهها مورد
پرسش قرار گرفت.
در مرحلة بعد و بهمنظور کسب سود بهینة طرفین مزایده ،میبایست مدلی اقتصادی از سوی محقق
ارائه شود که در آن متغیرهای مؤثر بر مزایده پرداختهای( 1پیامد) همترازی داشته باشند که در این
تحقیق ،با شناسایی عوامل مرتبط ،به تجزیهوتحلیل دادهها و استخراج راهبردها اقدام شد .معادلة بازی
براساس روش تابع بهترین جواب و همچنین پیدا کردن تعادل نش با کدگذاری دادهها در نرمافزار متلب2و
بر مبنای نظریة بازیها بهدست آمد.
یافتههای پژوهش
با مطالعة اسناد و مدارک قراردادهای پیشین منعقدشده و مصاحبههای انجامگرفته ،شرایط قرارداد
واگذاری امکانات مجموعة انقلاب از نوع حراج دربستة قیمت اول تعیین شد و شرکتکنندگان براساس
قیمت قرارداد قبلی قیمت خود را پیشنهاد میدهند .شرایط قرارداد از قبل مشخص است و افراد باید طی
برنامة زمانی مشخصشده از سوی واگذارکنندة امتیاز ،مبالغ را بپردازند .در غیر این صورت قرارداد فسخ
و ضرر و زیان مندرج در متن قرارداد ،اخذ میشود .همچنین براساس تحقیقات و مصاحبههای صورتگرفته
مشخص شد که عوامل تأثیرگذار در واگذاری حق امتیاز شامل تقاضا در هر سانس ،کشش تقاضا ،قیمت
هر سانس ،مدت امتیاز ،ظرفیت مکان و قدرت مالی بهرهبردار است.
براساس اهداف تحقیق و بهمنظور بررسی مسئلة تحقیق ،از نظریة بازیها با اطلاعات ناقص استفاده
شد که بر مبنای آن فروشنده و خریداران براساس مفروضاتی که از پیش مشخص است ،راهبرد خود را
1 . Pay off
2 . R2015b
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در بازی مشخص میکنند؛ که براساس مطالعة اسناد و مدارک قراردادهای قبلی و مصاحبههای انجامگرفته
عناصر بازی عبارتاند از:
الف) بازیکنان


بازیکن  :1مجموعة ورزشی انقلاب



بازیکن  :2متقاضیان (پیشنهاددهندگان)

ب) راهبرد :مجموعه راهبردهای استخراجشده برای بهرهبردار و صاحبامتیاز مطابق جدول  1شناسایی
شد.
جدول  .0راهبردهای استخراجشده برای بهرهبردار و صاحبامتیاز
راهبردهای صاحبامتیاز

راهبردهای بهرهبردار

دریافت بهاندازه نصف قیمت ورودیه،
از مشتریان بهرهبردار

پیشنهاد قیمت برابر با سود سالیانة خودش

واگذاری امتیاز حق دریافت ورودیه
به بهرهبردار

پیشنهاد قیمت کمی بیشتر از
سود خود

لحاظ کردن تشویق یا جریمه براساس عملکرد
بهرهبردار در قرارداد

پیشنهاد قیمت معادل ارزش مکان

افزایش طول مدت قرارداد

پیشنهاد متوسط قیمت

واگذاری همة تبلیغات یا بخشی از آن را در
حین مدت قرارداد به بهرهبردار

پیشنهاد قیمت براساس موقعیت اجتماعی مکان

ایجاد قابلیت استفاده از زمین چمن در تمام
فصول با سرپوشیده کردن آن

پیشنهاد قیمت براساس داوطلبان و دسترسی آنها به
سرمایه

تغییر سازوکار حراج

پیشنهاد قیمت براساس قیمت قرارداد قبلی

اعلام قیمت پایه براساس تعداد متقاضی

پیشنهاد قیمت بعد از جمعآوری اطلاعات در مورد
مقدار تقاضا در هر سانس

تعدادی از بازی ها دارای این ویژگی مهم هستند که برای برخی یا همة بازیکنان در بازی ،انتخاب یک
راهبرد کاملاً به انتخاب تمام راهبرد های دیگر ارجحیت دارد ،زیرا پیامد حاصل از این راهبرد برای آن
بازیکن نسبت به انتخاب راهبردهای دیگرش مطلوبتر و دارای پیامد بیشتری است .طبیعی است که در
این حالت با توجه به هر راهبرد که بازیکنان دیگر (حریفان) انتخاب میکنند ،آن بازیکن نیز باید همان
راهبرد مطلوب را انتخاب کند .در اصطلاح این راهبرد را راهبرد غالب گویند و راهبردهای دیگر آن بازیکن
را راهبرد مغلوب او مینامند ()16؛ بنابراین باید برای هر بازیکن راهبردهای غالب شناسایی شود.
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در این بازی ،بازیکن  1قیمت پایه و سازوکار حراج را با هدف کسب بیشترین سود مشخص میکند.
از آنجا که درآمد بازیکن  1از واگذاری امتیاز بهرهبرداری از اماکن خود حاصل میشود ،پس باید در پی
افزایش درآمد بهرهبردار نیز باشد تا سود سالیانة وی نیز بیشتر شود و از این طریق بتواند قیمت پایة آگهی
خود را برای قراردادهای بعدی بالاتر ببرد .یکی از راههایی که بازیکن  1میتواند درآمد بهرهبردار را افزایش
دهد ،واگذاری حق فروش تبلیغات خارج و داخل مکان مورد قرارداد به بهرهبردار است ،چراکه در نتیجة
تبعیت از این راهبرد منافع بیشتری به بهرهبردار میرسد؛ بنابراین ،راهبرد «واگذاری همة تبلیغات یا
بخشی از آن در حین مدت قرارداد به بهرهبردار ) »(Nبهعنوان راهبرد غالب انتخاب میشود .همچنین از
آنجا که فرض بر این است که حراج برگزارشده با اطلاعات خصوصی مستقل انجام میگیرد ،تغییر در نوع
مکانیسم حراج به نفع صاحبامتیاز است و بنابراین راهبرد «تغییر مکانیسم حراج ) » (Mدیگر راهبرد
غالب بازیکن  1است .در واقع این دو راهبرد از میان راهبردهای موجود از نوع راهبردهای غالب بوده و
شرکتکنندگان در حراج بهتر است براساس این دو راهبرد قیمت خود را پیشنهاد دهند؛ اما آنچه در حال
حاضر انجام میگیرد ،بدینگونه است که بهرهبرداران تنها براساس قیمت قرارداد قبلی پیشنهاد میدهند.
همانگونهکه اشاره شد ،این راهبرد مغلوب است و باید حذف شود.
همچنین ،راهبرد غالب برای بهرهبردار این است که براساس ارزشی که برای مکان متصور است،
قیمت پیشنهاد دهد ،چراکه اگر صاحبامتیاز هریک از راهبردهای ممکن را در پیش گیرد ،این راهبرد
خیلی قوی است و به سود منجر خواهد شد .بهویژه هنگامیکه اطلاعات خصوصی مستقل باشد .این راهبرد
خیلی قوی است ،زیرا در این حالت اطلاعات پیشنهاددهندة  iاز اطلاعات پیشنهاددهندة  jمستقل بوده و
به این معناست که روی دیگر ارزشگذاریها تأثیر نمیگذارد .در این حالت هیچکس از ارزشگذاری طرف
مقابل آگاهی ندارد .در حراج غیرحضوری با اطلاعات خصوصی پیشنهادی قیمت پیشنهادی هر بازیکن
مستقل و بدون ارتباط با قیمت پیشنهادی دیگران داده میشود و در قیمت پیشنهادی برابر با ارزشگذاری
خصوصی فرد به جنس مورد حراج است؛ بنابراین راهبردهای غالب متقاضی شرکت در مزایده یا بهرهبردار
نیز دو مورد شامل «پیشنهاد قیمت معادل ارزش مکان ) »(Vو «پیشنهاد قیمت بعد از جمعآوری اطلاعات
در مورد مقدار تقاضا در هر سانس ) »(Dاست.
ج) پیامد یا عایدی بازیکنان بدینترتیب است :اگر فروشنده سازوکار حراج خود را تغییر دهد و
بهرهبردار براساس ارزش محل قیمت پیشنهاد دهد ،پیامد هر دو آنها  3خواهد بود .اگر فروشنده یا
صاحبامتیاز راهبرد واگذار کردن همة تبلیغات را انتخاب و بهرهبردار اطلاعات در مورد مقدار تقاضا در هر
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سانس را انتخاب کند ،پیامد آن برای هر دو  1خواهد بود .اگر فروشنده یا صاحبامتیاز راهبرد تغییر
سازوکار حراج و بهرهبردار راهبرد مقدار تقاضا را انتخاب کند ،پیامد برای صاحبامتیاز  6و برای بهرهبردار
 1است و اگر صاحب امتیاز راهبرد واگذار کردن تبلیغات را انتخاب و بهرهبردار راهبرد پیشنهاد قیمت به
اندازة ارزش کالا را انتخاب کند ،پیامد برای صاحبامتیاز  1و برای بهرهبردار  6خواهد بود (شکل .)1

شکل  .0بازی دو بازيکن در مذاکرة حق امتیاز

بنابراین ،می توان نتیجه گرفت ساختار این بازی مانند ساختار بازی معمای زندانی است .برای پیدا
کردن تعادل نش از روش تابع بهترین جواب استفاده شد و با کدنویسی در نرمافزار متلب جواب بهدست
آمد.
حل بازی براساس تابع بهترين جواب

بهطور کلی ترکیب راهبرد ∗𝒂تعادل نش هر بازی است؛ اگر و تنها اگر عمل هر بازیکن در این ترکیب،
بهترین پاسخ به عمل سایر بازیگران ( 𝒊 ) 𝒂∗−باشد .به بیانی دیگر ،در هر تعادل نش ،هر بازیگر با توجه به
راهبرد انتخابی دیگران ،از عملکرد خود راضی است و به اصطلاح انگیزة تخطی ندارد .در این رویکرد تابع
بهترین پاسخ بازیگر ،در واقع بهترین واکنش هر بازگیر (در جهت حداکثرسازی مطلوبیت) در برابر راهبرد
انتخابشده از سوی سایر بازیکنان است .به بیان دیگر ،در هر بازی راهبردی ،تابع بهترین پاسخ

)(BR

بازیگر  iتابعی است که به ازای راهبرد سایر بازیگران ) 𝒊𝑨 ∈ 𝒊𝒂( بهصورت رابطة زیر بهدست میآید:
} 𝒊𝑨 ∈ 𝒊𝑩𝑹𝒊 (𝒂−𝒊 ) = {𝒂𝒊 ∈ 𝑨𝒊 : 𝒖𝒊 (𝒂𝒊 , 𝒂−𝒊 ) ≥ 𝒖𝒊 (𝒂′𝒊 , 𝒂𝒊 ); ∀𝒂′
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مفهوم رابطة بالا این است که اگر حریفان راهبرد 𝒊 𝒂−را انتخاب کنند یا باور بازیکن  iاین باشد که
حریفان راهبرد 𝒊 𝒂−را انتخاب میکنند ،بهترین واکنش بازیکن  iبه آن واکنشی است که در انتخاب بازیکن
 iتجلی پیدا میکند و طبیعی است بهترین پاسخ او انتخاب راهبرد با بیشترین پیامد است.
هر ترکیب راهبرد که رابطة زیر برای آن صدق کند ،تعادل نش بازی است .در این مرحله با تمرکز بر
خروجیهای بازی ،انگیزة تخطی هر بازیگر با توجه به راهبرد بازیگر مقابل بررسی میشود .اگر بازیگران
در هر خروجی بازی ،از پیامد خود رضایت داشته باشند یا انگیزة تخطی نداشته باشند ،تعادل نش برقرار
است.
𝑵 𝒂∗𝒊 ∈ 𝑩𝑹𝒊 (𝒂∗−𝒊 ) 𝒇𝒐𝒓 𝒊 = 𝟏, … ,

تابع بهترین جواب برای بازیکن شمارة  1بهصورت زیر است:
}𝑴{ = )𝑽 = 𝟐𝑺( 𝟏𝑹𝑩
}𝑴{ = )𝑫 = 𝟐𝑺( 𝟏𝑹𝑩

طبق این تابع بهترین راهبرد برای بازیکن  1برای هر حرکت بازیکن  2راهبرد  Mاست.
تابع بهترین جواب برای بازیکن  2بهصورت زیر است:
}𝑽{ = )𝑴 = 𝟏𝑺( 𝟐𝑹𝑩
}𝑽{ = )𝑵 = 𝟏𝑺( 𝟐𝑹𝑩

طبق این تابع بهترین راهبرد بازیکن  2برای هر حرکت بازیکن  1راهبرد  Vاست.
طبق فرمول تعادل نش داریم:
[ ]N,Dتعادل نش نیست ،زیرا بازیکن  1ترجیح میدهد که بهجای  M ،Nرا بازی کند.
)𝑫 𝒖𝟏 (𝑵, 𝑫) ≥ 𝒖𝟏 (𝑴,

[ ]N,Vتعادل نش نیست ،زیرا بازیکن  1که بهجای  M ،Nرا بازی کند.
)𝑫 𝒖𝟏 (𝑵, 𝑽) ≥ 𝒖𝟏 (𝑵,

[ ]M,Vتنها تعادل نش است ،زیرا در اینجا بازیکن  1انگیزه تخطی را ندارد.
پس از معادله بالا میتوان نتیجه گرفت که راهبرد بهینة بازیکن  1عبارت است از:
) 𝟐𝒂 𝒖𝟏 (𝑴) ≥ 𝒖𝟏 (𝑵,

همچنین ،با فرض ثابت بودن بازی برای بازیکن  1خواهیم داشت:
] [M, Dتعادل نش نیست؛ زیرا بازیکن  2ترجیح میدهد بهجای  V ،Dبازی کند.
)𝑽 𝒖𝟐 (𝑴, 𝑫) ≥ 𝒖𝟐 (𝑴,

[ ]N,Dتعادل نش نیست ،زیرا بازیکن  2ترجیح میدهد که بهجای  V ،Dبازی کند.
)𝑽 𝒖𝟐 (𝑵, 𝑫) ≥ 𝒖𝟐 (𝑵,
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[ ]M,Vتنها تعادل نش است ،چون در این خروجی بازی ،بازیکن  2انگیزة تخطی ندارد .پس از معادلة بالا
میتوان نتیجه گرفت که راهبرد بهینه برای بازیکن  2چنین است:
) 𝟏𝒂 𝒖𝟏 (𝑽) ≥ 𝒖𝟐 (𝑫,

بنابراین ،از رابطههای مذکور ،مجدداً میتوان نتیجه گرفت تعادل نش این بازی در خروجی []M,V
است.
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف ارائة مدل واگذاری امتیاز بهرهبرداری از اماکن ورزشی براساس نظریه بازیها
انجام گرفت .ازاینرو پس از شناسایی عناصر بازی ،راهبردهای غالب تعیین و راهبرد بهینة بازی براساس
تابع بهترین جواب تعیین شد.
در مسئلة واگذاری امتیاز بهرهبرداری از اماکن ورزشی فرض بر این است که اطلاعات حراج خصوصی،
مستقلاند و زمانیکه این فرض وجود دارد ،سازوکار حراج به حراج دربسته با دومین قیمت بالای پیشنهادی
تغییر داده میشود ،چراکه در این شرایط پیشنهاددهندگان ترجیح میدهند براساس ارزشگذاری خود به
کالا و آگهی ،قیمت پیشنهاد دهند؛ بنابراین بدون اطلاع دیگری قیمت میدهند؛ اما در این روش کسی که
مزایده را با بالاترین قیمت برنده میشود ،در ازای قبول این شرایط ریسکی ،با قیمت پیشنهادی نفر دومی
که پس از او قرار داشته است ،مزایده را میبرد .در واقع مبلغ قرارداد با او پایینتر از مبلغی است که
پیشنهاد داده است؛ بنابراین راهبرد «تغییر سازوکار حراج» یک راهبرد غالب برای بازیکن  1است و طبق
این راهبرد بازیکن  1میتواند سازوکار حراج را از حالت دربستة قیمت اول به حراج غیرحضوری با اطلاعات
خصوصی در دومین قیمت بالای پیشنهادی تغییر دهد .این یافته با نتایج تحقیقات سان سی جی)22( 1
همسوست ( .)22برای واگذارکنندة امتیاز راهبرد غالب «واگذاری همة تبلیغات یا بخشی از آن در حین
مدت قرارداد به بهرهبردار» نیز انتخاب شده است .طبق نظر زانگ 2و همکاران ( )2111و آنوار 3و همکاران
) (2116درآمد حاصل از امتیازات واگذارشده مهم است و یکی از عوامل مؤثر در قیمتگذاری امتیازات و
موفقیتآمیز بودن قراردادهای واگذاری و در نتیجه طولانی بودن مدت قراردادهاست که با نتایج تحقیق
حاضر همسوست ( .)26 ،23براساس اطلاعات مندرج در قراردادهای قبلی ،تبلیغات محیطی به بهرهبردار
1 . Sun C.J.
2 . Zhang
3 . Anwar
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واگذار نمیشود .لیکن از آنجا که این مورد میتواند درآمدزایی خوبی را برای بهرهبردار فراهم کند ،بهنظر
میرسد مناسب باشد تا مجموعة انقلاب بهرهبردار ی از این بخش را نیز به متقاضیان امتیاز بهرهبرداری
واگذار کند .در این صورت درآمد بهرهبردار افزایش مییابد و بهتبع آن قیمت مزایده هم بالاتر میرود؛ بنابر
این راهبرد نظر به اینکه طبق دیدگاه کوتز ( )2115و آنوار ( )2116متقاضیان دریافت امتیاز باید قیمتی
را پیشنهاد بدهند که مطابق با ارزشگذاری آنها باشد و زمانیکه قیمت پیشنهادی از ارزش مکان بیشتر
باشد ،باید از حراج انصراف ( .)23 ,11همچنین سان سیجی )2117( 1بیان میکند ،زمانیکه فرض
براساس اطلاعات خصوصی مستقل باشد ،یعنی ارزش پیشنهاددهندة  iاز ارزش پیشنهاددهندة  jمستقل
است و حراج هم دربسته با دومین بالاترین قیمت پیشنهادی است ،تعادل نش زمانی است که فرد براساس
ارزشگذاری قیمت پیشنهاد بدهد ( .)22بنابراین راهبرد «پیشنهاد قیمت معادل ارزش مکان» بهعنوان
پیشنهاد غالب برای متقاضیان مناسب است .زانگ ( 1997و  )2111معتقد است طرف دیگر تقاضا در
قیمت امتیازات بسیار مؤثر است ( .)25 ,24نیل و فانک )2116( 2عنوان میکنند مهمترین عامل رونق در
ورزش حرفهای افزایش تعداد تماشاگران است ()26؛ بنابراین راهبرد «پیشنهاد قیمت بعد از جمعآوری
اطلاعات در مورد مقدار تقاضا در هر سانس» راهبرد غالب دیگر برای متقاضیان امتیاز بهرهبرداری است.
در این پژوهش نتیجة بررسی راهبردهای پیشنهادی و نیز تعادل محاسبهشده نشان داد که در انعقاد
قراردادهای مزایدة این مجموعه لازم است به حفظ و ارتقای قدرت مالی بهرهبرداران نیز توجه شود.
درحالیکه در مزایدههای امروز ایران ،کمتر بدین نکته توجه میشود و هر طرف بهویژه صاحبان امتیاز
سعی دارند سود خود را حتی به قیمت ورشکستگی طرف مقابل بالا ببرند .این موضوع در درازمدت سبب
میشود تا نهتنها به طول مدت قرارداد که خود سبب موفقیت قراردادهای مزایده میشود ،نیز توجه کمتری
شود ،بلکه بهخودیخود به موفقیت قرارداد صدمه وارد میکند و اغلب شاهد ورشکستگی بهرهبرداران پس
از مدتی کوتاه میشویم .این مسئله نهتنها موجب تضعیف بخش خصوصی و عدم تمایل سرمایهگذاران و
صاحبان اندیشه و تجربه در ورود به چنین قراردادهایی میشود ،بلکه کمکم سبب میشود بخش دولتی
نیز توان مالی پایینتری را تجربه کند .این چرخة معیوب همچنان ادامه مییابد تا جایی که ثروتهای
ملی دستخوش تاختوتاز گروهی بدون دانش تخصصی قرار میگیرد که نه قادر به بهرهبرداری بهینه از
این ثروتها شوند و نه میتوانند خدمات لایق و شایستهای را به عموم ارائه دهند.
1 . Sun C-J
2 . Neale L, Funk
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این پژوهش به مسئلة واگذاری امتیاز بهرهبرداری از اماکن ورزشی با رویکرد نظریة بازیها در مورد
 در، انجام شده و سایر انواع واگذاری را بررسی نکرده است،واگذاریهایی که ویژگی حراج داشتهاند
.پژوهشهای آتی محققان میتوانند انواع واگذاری را با این رویکرد بررسی کنند
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Abstract
The purpose of this study is to provide an economic model for assigning the
privilege of exploiting sports complexes, based on game theory. The present
research was conducted by the descriptive-survey method and by conducting
interviews with the officials and the operator of the Enghelab sports complex.
Also, we completed our information by reviewing the tender documents and
contracts. Based on the findings, the variables influencing the development
and conclusion of contracts for the transfer of this unit identified, and the
proposed approaches were selected. Among them, the most appropriate and
efficient strategy for the owner and operator introduced. In the next step, based
on the best result, the proposed game was designed and modelled. The results
showed that when independent private information dominates the auction
space, the strategy of changing the auction mechanism is more appropriate for
both parties, and the pricing strategy is the best strategy, which is also Nash's
balance in this game.
Keywords
Auction, Contract Management, Game Theory, Operating privilege.
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