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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران است .برای این ارزیابی از
مدل  DEAو  AHPاستفاده شد .با مراجعه به پیشینۀ پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن
دسترسی به دادهها ،دستمزد پرداختی به مربیان ،بازیکنان و کارکنان و سرمایههای ثابت هر
باشگاه بهعنوان ورودی و میزان درآمد ،امتیازات کسبشده و تعداد تماشاگر بهعنوان خروجی در
نظر گرفته شد .با استفاده از مدل  ،AHPوزن هر یک از این شاخصها با نظرسنجی از  15متخصص
ورزشی تعیین شد و پس از بهدست آوردن اطالعات باشگاهها در هر شاخص ،با استفاده از مدل
 DEA-CCRعملکرد باشگاه ارزیابی شد و تیمها بر مبنای نمرات کارآیی ردهبندی شدند .نتایج
نشان میدهد در فصل  3133-3133میانگین نمرات کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران 5/457
است .بیشترین نمرۀ کارآیی مربوط به تیمهای شاهین ،ابومسلم و استیلآذین است و تیم استقالل
اهواز با نمرۀ کارآیی  5/131کمترین نمرۀ کارآیی را به خود اختصاص داده است .همچنین نتایج
نشان میدهد بین رتبۀ کارآیی تیمها با رتبۀ آنها در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد .به-
طور کلی با عطف به نتایج پژوهش ،میتوان مهمترین عامل ناکارآمدی در تیمهای لیگ برتر ایران
را رقم بزرگ دستمزدها و کسب درآمدهای کم بیان کرد .در این زمینه به مدیران تیمها پیشنهاد
میشود با کاهش هزینهها و افزایش درآمدها در پی کسب نمرۀ کارآیی بیشتری باشند .همچنین
خصوصیسازی باشگاهها بهعنوان راهکاری کلی برای افزایش کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران

پیشنهاد میشود.
کلید واژگان :عملکرد ،کارآیی ،لیگ برتر فوتبال ،باشگاهDEA ،
*نویسنده مسئول
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مقدمه
در قرن حاضر ،ورزش به عنوان یکی از چند صنعت برتر در سطح دنیا شناخته شده است .صنعت
ورزش آمریکا با  512میلیارد دالر خروجی ،باالتر از صنایعی مانند بیمه ،حمل و نقل،
خودروسازی ،فلزات ،نفت و گاز و الکترونیک ،مقام یازدهم تولید ناخالص داخلی 5را در میان
صنایع این کشور به خود اختصاص داده است ( .)5در این بین ،فوتبال در مقایسه با سایر
رشتههای ورزشی رشد قابل توجهی داشته است .آغاز تجاری شدن فوتبال به سال 5991
برمیگردد .این اتفاق زمانی روی داد که فردی به نام مورداک 2با پرداخت رقم باالیی حق پخش
تلویزیونی بازیهای لیگ انگلیس را خریداری کرد .پس از این دهه ،درآمدهای فوتبال تحت تأثیر
پرداختهای میلیونی برای دریافت حق پخش تلویزیونی و قراردادهای سنگین با حامیان مالی
چند برابر شد ( .)2پس از این ،قرار گرفتن باشگاهها در بازار بورس ،زمینهساز بسیاری از تحوالت
در دنیای فوتبال شد .تاتنهام انگلیس بهعنوان اولین باشگاه در سال  5991در بازار بورس قرار
گرفت ( .)1تمامی تغییرات دهههای اخیر صنعت فوتبال دلیلی بر اثبات این موضوع است که
باشگاهها به اهداف تجاری توجه دارند و آنها دیگر تنها در عرصۀ ورزشی به رقابت نمیپردازند،
بلکه بهعنوان واحدهای اقتصادی در عرصۀ تجارت و درآمدزایی نیز رقابت شدیدی دارند.
هر واحد اقتصادی ،صنعتی ،تولیدی و خدماتی از مجموعهای از زیرسیستمها (واحدها) تشکیل
شده است .یکی از مباحث بسیار مهم ریاضیات کاربردی و مدیریت بررسی عملکرد این واحدها و
تأثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم است (.)4-6
ارزیابی عملکرد زیرسیستمهای هر سازمان برای سوق دادن آنها به سمت استفادۀ صحیح و
بهینه از منابع ،میتواند بسیار کمککننده باشد .در حقیقت ،اطالع از عملکرد واحدهای تحت
نظارت مدیر ،یکی از مهمترین ابزارهایی است که میتواند مدیر را در تصمیمگیریهای مناسب
یاری دهد .به کمک این شاخص مدیر میتواند دربارۀ تحدید یا توسعۀ واحد تصمیمگیری کند
( .)7-9عالوه بر این ،تجربه نشان داده است ارزیابی عملکرد در سیستمها به ایجاد حس رقابت
بین واحدها منجر شده و بر عملکرد کلی سیستم تأثیر مثبت خواهد گذاشت ( .)4-6از دیگر
مزایای ارزیابی عملکرد میتوان به بحث چگونگی تخصیص بودجهها ،درآمدها و پاداشها بین

1. GDP: Gross Domestic Product
2. Rpert Murdoch
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زیرسیستمهاست .روشن است که نتایج ارزیابی عملکرد میتواند الگوی مفیدی را در این زمینه
فراهم کند (.)7،9 -55
یکی از پرکاربردترین مدلها برای ارزیابی عملکرد و تعیین کارآیی مدل تحلیل پوششی دادهها
( 1)DEAاست که تاکنون در تحقیقات زیادی برای ارزیابی عملکرد بهکار گرفته شده است .مانند
سایر بخشهای اقتصادی استفاده از این مدل در سیستم ورزش بهعنوان صنعت ،بهطور
چشمگیری در حال افزایش است .زاک و همکاران ( )5979اولین کسانی بودند که با استفاده از
برخی مدلهای ریاضی به ارزیابی عملکرد در سیستم ورزش پرداختند .آنها کارآیی تیمهای لیگ
بسکتبال آمریکا 2را تجزیه و تحلیل کردند .هافلر و پین نیز در همان سال با تجزیه و تحلیل
کارآیی در لیگ بسکتبال آمریکا به مقایسۀ نتایج خود با نتایج زاک و همکاران پرداختند (.)52
بررسی کارآیی لیگ ملی فوتبال آمریکا 3بین سالهای  5995تا  2111و لیگ برتر بیسبال
آمریکا 4بین سالهای  5991تا  2115توسط اینلوف ( )51( )2114و بررسی عملکرد تیمهای
شرکتکننده در المپیک ( )2119توسط وو 5و همکاران ( )54نیز از جملۀ این تحقیقاتاند.
لیگهای حرفهای فوتبال و تیمهای شرکتکننده در آنها از بخشهایی هستند که با توجه به
اهمیتشان بهعنوان هستۀ اصلی صنعت فوتبال ،استفاده از مدل  DEAدر آنها برای ارزیابی
عملکرد اهمیت ویژهای دارد و تاکنون پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده است؛ بهعنوان
نمونه باروس و دوویس )2119( 6با استفاده از مدل  DEAبه ارزیابی و مقایسۀ عملکرد باشگاههای
فوتبال در دو کشور یونان و پرتغال پرداختهاند ( .)51نتایج این پژوهش با بررسی وضعیت
باشگاهها طی چند دوره ،باشگاههایی را که در حال رشد یا کاهش میزان کارآیی بودند مشخص
کرد .باروس و همکاران ( )2119نیز در پژوهشی به ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ فوتبال برزیل
پرداختهاند ( .)56در این پژوهش از مدلهای رگرسیون و  DEAبرای اندازهگیری کارآیی استفاده
شده است .نتایج این پژوهش نشان داد تنها چهار تیم در لیگ فوتبال برزیل کارا عمل کردهاند.
گاردیو و همکاران )2119( 7در مقالهای به بررسی کارآیی و سیر تکاملی آن در لیگ فوتبال
اسپانیا با استفاده از مدل  DEAپرداختهاند ( .)57نتایج این پژوهش نشان میدهد تیمهایی که
1. Data Envelopment Analysis
2. NBA
3. NFL
4. MLB
5. Wu
6. Barros & Douvis
7. Garrido et al
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معموالً در نیمۀ باالی جدول ردهبندی قرار دارند کارآیی تدافعی و تهاجمی بهتری دارند .لی
( )2119به ارزیابی عملکرد در لیگهای حرفهای ورزش کره پرداخت ( .)52در این پژوهش میزان
دستمزد و هزینه بهعنوان ورودی و میانگین تماشاگر و درصد برد بهعنوان خروجی در نظر گرفته
شده است .نتایج نشان داد در لیگ کره تنها یک تیم بهصورت کارا عمل کرده است .در این
خصوص ،لی پیشنهاد میکند که سایر تیمها برای بهدست آوردن کارآیی باید تغییراتی در ساختار
عملیاتی خود ،بهخصوص در مدیریت منابع بهوجود آورند .جاردین )2151( 2با استفاده از تکنیک
 DEA-BCCو  DEA-CCRبه ارزیابی عملکرد باشگاههای فوتبال فرانسه پرداخته است ( .)59در
این پژوهش از دو ورودی شامل دستمزدهای پرداختی و جمعیت شهر میزبان و دو خروجی
امتیازات کسبشده و گردش مالی فصل برای محاسبۀ ارزیابی عملکرد استفاده شده است .نتایج
پژوهش نشان داد بهترین تیم قهرمان یا سودآورترین باشگاه ،کارآمدترین واحد نیستند .تیدمن و
فرانکسن )2151( 3با استفاده از مدل  DEAبه ارزیابی عملکرد بازیکنان فوتبال لیگ آلمان
پرداختند ( .)59نتایج این پژوهش نشان داد بین میانگین کارآیی بازیکنان هر تیم و رتبۀ آن در
جدول مسابقات ارتباط مثبتی وجود دارد .تنسیس )2151( 4عملکرد تیمهای فوتبال یونان را با
استفاده از مدل  DEAارزیابی کرد ( .)21اسکور و سبرین )2151( 5نیز عملکرد و کارآیی تیمهای
شرکت کننده در لیگ قهرمانان اروپا را با استفاده از این مدل تجزیه و تحلیل کرد ( .)25نتایج
نشان داد مهمترین عامل در تعیین کارآیی تیمها استفادۀ صحیح از منابع در دسترسشان است.
در بیشتر این پژوهشها عالوه بر جدول مسابقات ،یک جدول ردهبندی ارائه شده که در آن تیمها
بر اساس کارآیی ردهبندی میشوند .بر این اساس عالوه بر عملکرد ورزشی ،عملکرد مالی و بهطور
کلی کارآیی تیمها نیز تجزیه و تحلیل میشود.
در ایران نیز مانند سایر کشورها ،آمادهسازی تیمها برای هر فصل همواره مقادیر زیادی از منابع
مادی و غیرمادی را طلب میکند و در پایان هر فصل تیمها بر اساس امتیازات کسبشده
رتبهبندی میشوند .مبنای چنین رتبهبندیای تنها موفقیت ورزشی تیمهاست و سایر عوامل
مرتبط مانند میزان هزینهها ،امکانات در دسترس ،صورت سود و زیان ،میزان جذب تماشاگر و به-
طور کلی کارآیی آنها نادیده گرفته میشود .این در حالی است که کارآمدی فوتبال ،کارآمدی در

1. Lee
2. Mathieu Jardian
3. Tammo Francksen&Torben Tiedemann
4. Bouzidis Panagiotou Thanasis
5. Manuel Espitia-Escuer and Lucıa Isabel Garcıa-Cebrian

ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران با....

353

هر دو زمینۀ مالی و ورزشی را شامل میشود ()56؛ به عبارت دیگر تیم کارآمد ،تیمی است که در
هر دو زمینۀ مالی و ورزشی موفق باشد.
با توجه به این نکات و اهمیت ارزیابی کارآیی باشگاههای فوتبال بر اساس تمامی عوامل مرتبط
مالی و ورزشی و با در نظر گرفتن این نکته که تاکنون چنین پژوهشی در ایران انجام نشده است،
انجام تحلیلی مناسب برای ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ضروری به نظر میرسد.
چنین ردهبندیای میتواند لیگ و تیمهای باشگاهی ما را هر چه بیشتر در راستای استفاده از
مدلهای علمی و بهروز در جهت بهبود عملکرد و حرکت به سوی حرفهایگری و تخصیص بهتر
منابع سوق دهد .در این مطالعه ،از روشهایی بر پایۀ مدلسازی ریاضی و تفسیرپذیری مدیریتی
برای ردهبندی تیمهای لیگ برتر بر اساس میزان کارآیی آنها استفاده شده است.
روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی و به لحاظ گردآوری دادهها میدانی و از نظر هدف کاربردی و توسعهای
است .جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران در فصل -5199
 5199به تعداد  59باشگاه بود .بهعلت کوچک بودن جامعۀ آماری ،بهصورت کل شمار کلیۀ این
تیمها بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها به کمک رویکردهایی نظیر تکنیکهای ناپارامتری ،مدلسازیهای ریاضی
و تکنیکهای مدیریتی انجام شد .برای تعیین وزن هر یک از شاخصهای در نظر گرفته شده از
تکنیک  AHPاستفاده شد .تجزیه و تحلیلها دادهها با استفاده از نرمافزار EXPERT CHOES
انجام شد .وزنهای بهدستآمده از مدل  AHPبرای ارزیابی عملکرد توسط مدل  DEAاستفاده
شد .مدل  DEAیکی از تکنیکهای ارزیابی عملکرد است ( .)25زیربنای تمامی مدلهای DEA
مدل ارائهشده توسط فارل ( )5917است ( .)22مدل  DEAروز به روز گسترش یافته است .به
طوری که تا سال  2119در حدود  4111مقاله در این زمینه نگارش شده است (.)24
برای تعیین اندازههای کارآیی از یکی از مدلهای موجود در تکنیک  )DEA-CCR( DEAاستفاده
شد .مدل  CCRتوسط چارنز و همکاران ( )5979معرفی شد ( .)21برای حل این مدل از نرمافزار
 DEA-Solverو همچنین برنامهنویسی به کمک نرمافزار  GAMSاستفاده شد.
نتایج
مراحل اجرای پژوهش در چهار مرحله به شرح زیر انجام شد:
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مرحلۀ اول :انتخاب ورودیها و خروجیها
در مرحلۀ اول ،با در نظر گرفتن هدف پژوهش و با مراجعه به پیشینۀ پژوهش و همچنین با در
نظر گرفتن در دسترس بودن دادهها ،دو ورودی و سه خروجی به شرح زیر برای ارزیابی عملکرد
باشگاههای لیگ برتر فوتبال ایران انتخاب شد .شاخصهای ورودی به شرح زیر انتخاب شدند:
 .5میزان دستمزدهای پرداختی :دستمزدهای پرداختی باشگاهها سه دسته است .دستۀ اول
2
دستمزدهای پرداختی تیم به مربیان را شامل میشود .هاس ،)26( )2111( 5باروس و لیچ
( )27( )2116و باروس و همکاران )56( )2119( 1در تحقیقات خود از این فاکتور بهعنوان عاملی
مؤثر بر عملکرد درجهت ارزیابی عملکرد تیمهای فوتبال استفاده نمودهاند .دستۀ دوم دستمزدهای
پرداختی تیم به بازیکنان را شامل میشود که بخش عمدهای از هزینههای هر تیم ورزشی را به
خود اختصاص میدهد .شواهد تحقیقات زیمانسکی و کوی پرز )29( )5999( 4و زیمانسکی و
اسمیت )29( )5997( 1نشان داد میان میزان موفقیت ورزشی تیم با میزان دستمزد بازیکنان آن
تیم ارتباط وجود دارد .هاس و همکاران ( )11( )2114و هاس ( )26( )2111در تحقیقات خود
برای ارزیابی عملکرد تیمهای فوتبال این فاکتور را بهعنوان ورودی در نظر گرفتهاند .بخش سوم
نیز دستمزدهای پرداختی به کارکنان تیم همانند پزشک ،ماساژور ،مسئول تدارکات و افراد تمرین
دهنده را شامل میشود؛ از این رو در این پژوهش ،در معیار دستمزدهای پرداختی تیم سه
زیرمعیار دستمزد مربیان ،دستمزد بازیکنان و دستمزد کارکنان بهعنوان ورودی در نظر گرفته
شد.
 .2سرمایههای ثابت تیم :سرمایههای ثابت باشگاهها مواردی همانند استادیوم خصوصی ،کمپ تمرین
خصوصی و ساختمانهای اداری و ماشین آالت اداری را در برمیگیرد که منعکسکنندۀ امکانات
در دسترس هر تیم است .این معیار عالوه بر تأثیر مثبت بر عملکرد ورزشی میتواند بهعنوان
عاملی مؤثر برای درآمدزایی تیم عمل کند؛ از این رو ،از این معیار بهعنوان یکی از ورودیها برای
ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال استفاده شد.
1. Haas
2. C. P. Barros, Stephanie Leach
3. C. P. Barros, A. Assaf, Fabio Sa-Earp
4. zymanski & keeper’s
5. Szymanski & Smith
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همچنین سه خروجی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد:
 .5امتیازات کسبشده توسط تیم در پایان فصل :این متغیر عملکرد ورزشی تیم را ارزیابی میکند.
هاس و همکاران ( ،)11( )2114هاس ( ،)26( )2111اسکور و سیبرین ،)15( )2114( 5کزمان و
مارو ،)12( )2117( 2داویس و باروس ،)11()2119( 1جاردین ( ،)59()2119لی)52( )2119( 4
و باروس و همکاران ( )56( )2119از این شاخص بهعنوان خروجی برای ارزیابی عملکرد
باشگاههای فوتبال استفاده کردهاند.
 .2میزان درآمدهای تیم در پایان فصل :این متغیر میزان موفقیت مالی تیم را نشان میدهد ( .)21در
این پژوهش این شاخص درآمدهای حاصل از حق پخش تلویزیونی ،اسپانسرینگ ،تجارت ،بلیت
فروشی ،ترانسفر بازیکن ،تبلیغات و سایر درآمدهای تیم را شامل میشود .هاس (،)26( )2111
کزمان ،)14( )2116( 5داویس و باروس ( ،)11( )2119جاردین ( ،)59( )2151باروس و
همکاران ( )56( )2119از این شاخص برای ارزیابی عملکرد تیمهای فوتبال استفاده کردهاند.
 .1میزان جذب تماشاگر به استادیوم :این فاکتور تا حدودی به هر دو زمینۀ موفقیت مالی و ورزشی
تیم مرتبط میشود؛ به عبارت دیگر ،در شرایطی تعداد تماشاگر بیشتری از بازیهای یک تیم
دیدن میکند که آن تیم از نظر ورزشی در وضعیت بهتری قرار داشته باشد و تماشاگرِ بیشتر نیز
به منزلۀ درآمدِ بیشتر برای باشگاه است .داویس و باروس ( ،)11()2119هاس (،)26( )2111
هاس و همکاران ( )11( )2114و لی ( )52( )2119در تحقیقات خود از این متغیر بهعنوان یکی
از خروجیها در ارزیابی عملکرد تیمهای فوتبال استفاده کردهاند.
نکته :باید اشاره کرد هرچه تعداد ورودیها و خروجیها افزایش یابد خطای محاسبات در DEA
افزایش مییابد؛ بنابراین برای جلوگیری از برخی تفسیرهای اشتباه و افزایش ضریب اطمینان در
تحلیلهای  DEAاز گنجاندن متغیرهای دیگر که تأثیر کمتری بر عملکرد ورزشی تیمها دارند،
خودداری شد.

1. Espita-Escuer and García-Cebrián
2. I. Guzman& S. Morrow
3. I. Douvis, C. P. Barros
4. Lee
5. Guzman
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مرحلۀ دوم :گردآوری اطالعات باشگاهها
پس از انتخاب ورودیها و خروجیها ،با مکاتبه با فدراسیون فوتبال ایران اطالعات مربوط به
تیمها در ورودیها و خروجیهای مد نظر از منابع اسنادی موجود در فدراسیون فوتبال استخراج
شد.
مرحلۀ سوم :تعیین وزن ورودیها و خروجیها با استفاده از مدل

AHP

بدون تردید میزان تأثیر هر یک از ورودیها و خروجیهای در نظر گرفته شده بر عملکرد تیمها
یکسان نیست؛ از این رو ،در این مرحله برای بهدست آوردن ارزش هر یک از این شاخصها از
مدل تحلیل سلسله مراتبی ( 1)AHPاستفاده شد .مدل  AHPیکی از معروفترین فنون
تصمیمگیری چند معیاره است که برای اولین بار توسط ساعتی معرفی شد ( .)21اساس این
تکنیک بر مبنای مقایسات زوجی بنا نهاده شده است .قابلیت باالی تکنیک  AHPدر حل مسائل
با معیارهای چندگانه در تصمیمگیری باعث شده است از این مدل در زمینههای مختلفی مانند
تصمیمگیری برای توسعۀ میدانهای نفتی ،اندازهگیری عملکرد ،کشاورزی ،تخصیص منابع و به-
طور کلی در تصمیمگیری بهطور گسترده استفاده میشود .در پژوهش حاضر مراحل استفاده از
مدل  AHPبه شرح زیر است:
گام اول :تقسیم مسئلۀ مورد تصمیم به اجزای تشکیلدهندۀ آن
در این مرحله ،مسئله و هدف تصمیمگیری بهصورت سلسله مراتبی از عناصر تصمیم در آورده شد
که با هم در ارتباطاند و بر اساس شاخصهای مد نظر درخت سلسله مراتبی مطابق شکل 5
ترسیم شد.

1. Analytical Hierarchy Process
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ارزیابی عملکرد تیمهای
لیگ برتر فوتبال ایران

ورودیها

خروجیها

تماشاگر

درآمد

امتیاز

بازیکن

دستمزد

مربی

کارکنان

سرمایه

کارکنان

شکل ( :)3درخت سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد باشگاهها در مدل AHP

در این ساختار هدف که همان ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال بود ،در باالترین سطح
قرار گرفت .سطوح بعد نیز در دو بخش ورودیها و خروجیها ترسیم شد .در سطح اول هر بخش،
معیارهای تصمیم و در سطح دوم گزینههای تصمیم قرار گرفتهاند .در بخش شاخصهای ورودی و
در سطح اول سرمایۀ ثابت و میزان دستمزد پرداختی هر تیم به افراد تحت استخدام خود قرار
گرفت .همانگونه که گفته شد معیار دستمزد در سطح دوم خود دارای سه گزینۀ تصمیم شامل
دستمزد بازیکنان ،مربیان و کارکنان است .در بخش شاخصهای خروجی نیز در سطح اول سه
معیار امتیازات کسبشده ،تعداد تماشاگران و درآمدهای کسب شده تیم قرار گرفت.
گام دوم :اولویتبندی معیارها با استفاده از مقایسات زوجی (وزندهی)
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در این مرحله ،برای هر جفت از معیارها از  11متخصص مدیریت ورزشی خواسته شد تا با انجام
مقایسات زوجی به این سؤال پاسخ دهند که میزان اهمیت معیار  Aنسبت به معیار  Bچگونه
است .در واقع در این مرحله از هر متخصص خواسته شد تا ارزش نسبی هر اولویت را نسبت به
اولویت دیگر ،با انتخاب عددی بین یک تا  9مشخص کند .در این اولویتبندی ،یک نشاندهندۀ
اهمیت برابر و  9نشاندهندۀ بیشترین اهمیت هر معیار نسبت به معیار دیگر بود .ارزشها برای
بهدست آوردن وزن متوسط هر معیار نرمال شدند .جداول  5تا  1ماتریس مقایسات زوجی را بر
اساس تلفیق نظرات متخصصان برای هر یک از عناصر تصمیم نشان میدهد.
جدول شماره ( :)3ماتریس مقایسات زوجی در معیار خروجیها
تماشاگران

امتیازات

درآمدها

امتیازات

5

1/16241

2/195654

درآمدها

5/777997711

5

2/919919

تماشاگران

1/497199725

1/117949

5

جدول( :)2ماتریس مقایسات زوجی در معیار ورودیها
دستمزدها

سرمایههای ثابت

دستمزدها

5

1/21257726

سرمایههای ثابت

1/915924194

5

جدول ( :)1ماتریس مقایسات زوجی در معیار دستمزدها
دستمزد مربیان

دستمزد بازیکنان

دستمزد کارکنان

دستمزد مربیان

5

1/111499

6/15999

دستمزد بازیکنان

5/996542

5

1/971199

دستمزد کارکنان

1/519216

1/541412

5

گام سوم :محاسبات وزنهای نسبی
قدم بعدی در  AHPانجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده
از اطالعات ماتریسهای مقایسات زوجی بود .در این مرحله مجموع اعداد هر ستون از ماتریس
مقایسات زوجی محاسبه و هر عنصر ستون بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم شد .سپس ،میانگین
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اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده محاسبه شدند .این میانگین وزن نسبی عناصر
تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه میکند.
گام چهارم :بهدست آوردن ارزش کلی هر گزینه
در مرحلۀ آخر نمرات بهدستآمده از هر گزینه بهمنظور بهدست آوردن ارزش هر معیار با هم
ادغام شدند .بهمنظور رتبهبندی گزینههای تصمیم ،در این مرحله وزن نسبی هر عنصر در وزن
عناصر باالتر ضرب شد تا وزن نهایی بهدست آید .جدول  4وزن بهدست آمده برای هر شاخص را
نشان میدهد .این اوزان در دادههای مرتبط با هر خروجی و ورودی برای بهدست آوردن دادههای
نهایی اعمال شد.
جدول ( : )7وزن نهایی معیارهای در نظر گرفته شده با استفاده از مدل AHP
معیار

ورودی

خروجی

وزن

دستمزدها

1/149

سرمایههای ثابت

1/412

درآمدها

1/497

امتیازات

1/122

تماشاگران

1/592

زیرمعیارها

وزن

دستمزد بازیکنان

1/115

دستمزد مربیان

1/162

دستمزد کارکنان

1/197

-

-

-

-

مرحلۀ چهارم :ارزیابی عملکرد تیمها با استفاده از تکنیک  DEA-CCRو رتبهبندی تیمها بر
مبنای اندازههای کارآیی
مرحلۀ بعدی پژوهش ،ارزیابی عملکرد تیمها با استفاده از مدل  DEAبود .در این مرحله از مدل
 DEA-CCRبرای ارزیابی عملکرد تیمها استفاده شد .همچنین ،برای انجام محاسبات نرمافزار
 DEA- Solverبهکار گرفته شد و برنامهریزی به کمک نرمافزار  GAMSانجام شد .در این مرحله
تیمها بر اساس نمرات بهدستآمده از مدل  DEA-CCRردهبندی شدند .در این رتبهبندی
تیمهایی که نمرۀ کارآیی بیشتری داشتند در رتبههای باالتر قرار گرفتند .گفتنی است نمرۀ
کارآیی عددی بین صفر تا یک است که نمرۀ یک نشاندهندۀ کارآیی کامل است .جدول  1رتبۀ

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،22فروردین و اردیبهشت 3131

331

هر تیم را در این ردهبندی نشان میدهد .ستون چهارم این جدول نیز برای مقایسۀ بهتر رتبۀ تیم
در جدول مسابقات بر مبنای سیستم امتیازی را نشان میدهد.
جدول ( :)0جدول رده بندی تیمها بر مبنای نمرات کارآیی
نمره کارآیی

رتبه کارآیی

رتبه لیگ

شاهین بوشهر

5

5

51

ابومسلم مشهد

5

5

57

استیل آذین تهران

5

5

1

م سپاسی شیراز

15919

4

56

تراکتورسازی تبریز

1597

1

7

ملوان انزلی

15761

6

52

پیکان قزوین

15726

7

55

راهآهن شهر ری

15719

9

51

استقالل تهران

15716

9

1

پرسپولیس تهران

15667

51

4

پاس همدان

15649

55

54

صبا قم

15612

52

6

فوالد خوزستان

15199

51

51

ذوب آهن اصفهان

15199

54

2

سپاهان اصفهان

15117

51

5

سایپا کرج

15115

56

9

مس کرمان

15499

57

9

استقالل اهواز

15151

59

59

شکل  2نیز بهصورت مقایسهای رتبۀ تیم را در جدول پایانی مسابقات با رتبۀ کارآیی آنها مقایسه
میکند.
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شکل ( :)2مقایسه رتبه کارآیی تیمها با رتبه آنها در مسابقات

بهطور کلی نتایج نشان داد در فصل  5199-5199میانگین نمرات کارآیی تیمها در لیگ برتر
فوتبال ایران  1/714است .از میان  59تیم شرکتکننده ،تنها سه تیم شاهین ،ابومسلم و استیل
آذین نمرۀ کارآیی یک (کارآیی کامل) دارند .تیم استقالل اهواز نیز با نمرۀ  1/151پایینترین رتبۀ
جدول ردهبندی تیمها را بر مبنای نمرات کارآیی به خود اختصاص داد .همچنین نتایج نشان داد
بین رتبۀ کارآیی تیمها و رتبۀ آنها در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج پژوهش ،میانگین نمرات کارآیی تیمها در لیگ برتر فوتبال ایران  1/714بهدست
آمد که کمتر از میانگین کارآیی در لیگ فرانسه طی سالهای  2114تا  2117با میانگین کارآیی
( 1/91جاردین ،)59( )2151 ،لیگ برتر انگلیس با میانگین کارآیی ( 1/91کزمان و مورو)2117 ،
( )12و بوندسلیگای آلمان با میانگین کارآیی (1/92هاس و همکاران )11( )2114 ،است.
نتایج نشان داد تیمهای شهرهای پرجمعیت ،در مقایسه با تیمهای شهرهای کوچک که جمعیت
کمتری دارند کارآیی کمتری دارند  .نتایج این بخش پژوهش با نتایج پژوهش باروز و همکاران
( )56( )2119در برزیل در تضاد است ،اما جاردین ( )59( )2151در فرانسه نتایج مشابهی را
گزارش کرد .به نظر میرسد در شهرهای بزرگ و بهویژه صنعتی دسترسی به منابع دولتی آسانتر

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،22فروردین و اردیبهشت 3131

333

است و این دسترسی به صرف هزینه زیادهای زیاد در ابتدای فصل و ناکارآمدی در انتهای فصل
منجر میشود.
از میان  59تیم شرکتکننده در لیگ ایران در فصل  ،79 -79تنها سه تیم (شاهین بوشهر،
ابومسلم مشهد و استیل آذین تهران) نمرۀ کارآیی یک (کارآیی کامل) داشتند .این بدان مفهوم
است که در لیگ فوتبال ایران

1
6

تیمها دارای نمرۀ کارآیی یک بودند که این میزان کمتر از لیگ

1

آلمان بود که در آن بیش از  3تیمها (هفت تیم از میان  59تیم) دارای نمرۀ کارآیی یک بودند
(هاس و همکاران )11( )2114 ،و بیشتر از تعداد تیمهای با کارآیی کامل در لیگ کره (بر اساس
پژوهش لی )52( )2119،بود .ناکارا ظاهر شدن دو سوم از تیمها نشان میدهد  52تیم در لیگ
برتر از منابع و امکانات در دسترس خود به خوبی استفاده نکردهاند و خروجی آنها متناسب با
ورودی آنها نیست؛ از این رو به مدیران سازمان لیگ و فدراسیون پیشنهاد میشود با محدود
کردن سطح سرمایهگذاری تیمها در فصول برگزاری مسابقات با توجه به تراز مالی سالهای
گذشتۀ آنها از هزینۀ بیش از ظرفیت تیمها بهعنوان عامل اصلی ناکارآمدی در آغاز فصل
جلوگیری نمایند.
براساس نتایج ،دو تیم سپاهان و ذوب آهن با وجود کسب مقامهای اول و دوم در جدول مسابقات
در جدول ردهبندی تیمها بر مبنای نمرات کارآیی در رتبههای  51و  54قرار گرفتند .این بدان
معنی است که بر خالف دیدگاه عمومی تماشاگران ،تیمی که بیشترین امتیاز را دارد بهترین تیم
دوره نیست؛ به عبارت دیگر هیچگونه ارتباطی بین موفقیت یا شکست ورزشی تیم و میزان
کارآیی آن وجود ندارد و تیم قهرمان مسابقات لزوماً بهعنوان کاراترین تیم معرفی نمیشود .این
نتایج با نتایج باروز و همکاران ( )56( )2119در لیگ فوتبال برزیل ،جاردین ( )59( )2151در
لیگ دسته یک فرانسه ،هاس ( )11( )2111در لیگ برتر انگلیس ،هاس و کوچر ()26( )2114
در لیگ آلمان مشابه بود ،اما با نتایج پژوهشها باروز و لینچ ( )27( )2116در لیگ برتر انگلیس،
هاس ( )16( )2111در لیگ فوتبال آمریکا (سوکر) ،اسکور و سیبرین ( )25( )2114در لیگ
اسپانیا و تیدمن و فرانکسن )59( )2151( 5در لیگ آلمان در تضاد است .در این خصوص به
مدیران سیستم ورزش کشور و همچنین مدیران باشگاهها پیشنهاد میشود هنگام ارزیابی عملکرد

1.Tammo Francksen&Torben Tiedemann
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باشگاهها عالوه بر موفقیت ورزشی ،موفقیت مالی و بهطور کلی کارآیی تیمها را نیز در نظر داشته
باشند تا از قضاوتهای نادرست جلوگیری شود.
در مورد دو تیم ذوب آهن و سپاهان این سؤال مطرح است که چه عاملی سبب شده تا با وجود
موفق ظاهر شدن آنها در مسابقات لیگ ،در جدول ردهبندی بر مبنای کارآیی در رتبههای  51و
 54قرار بگیرند؟
بررسی وضعیت سپاهان در شاخصهای ورودی و خروجی نتایج قابل تأملی را در این ارتباط نشان
داد .این باشگاه در رتبهبندی تیمها بر مبنای دستمزدهای پرداختی ،رتبۀ نخست را به خود
اختصاص داده است .با نگاهی جزئیتر و رتبهبندی تیمها از لحاظ میزان دستمزدهای پرداختی به
مربیان ،تیم سپاهان در رتبۀ اول قرار گرفت .در واقع این تیم بیش از دو برابر تیم دوم و بیش از
 25برابر تیم آخر این رتبهبندی به مربیان خود دستمزد پرداخت کرده است .در بخش
دستمزدهای پرداختی به بازیکنان نیز سپاهان در رتبۀ اول قرار گرفت .میزان دستمزدهای
پرداختی این تیم به بازیکنانش حدود یک میلیارد بیش از دستمزدهای پرداختی تیم دوم و بیش
از ده برابر تیم آخر این رتبهبندی بود.
با توجه به این نکته که سپاهان رتبۀ اول جدول مسابقات را به خود اختصاص داده است ،آنچه در
اینجا مشهود به نظر میرسد این است که این تیم برای رسیدن به خروجی مورد نظر سرمایه-
گذاری زیادی برای خرید بازیکن و استخدام مربی کرده و در نهایت این عامل ،با وجود موفقیت
ورزشی و کسب عنوان قهرمانی ،به ناکارآمدی این تیم منجر شده است .در این ارتباط هاس و
همکاران ( )11( )2114نیز منبع ناکارآمدی تیمهای موفق ورزشی در لیگ آلمان را دستمزدهای
زیاد بازیکنان و مربیان میداند .هاس در نهایت با عطف به نتایج بیان میکند بهترین راه برای
افزایش کارآمدی تیمها در لیگ آلمان کاهش دستمزدهاست .بهطور کلی میتوان گفت تیم
سپاهان برای کسب مقام قهرمانی میزان زیادی از منابع را صرف دستمزدهای پرداختی به مربیان
و بازیکنان کرده است .بر این اساس به نظر میرسد اساسیترین راهکار برای این تیم بهمنظور
کسب کارآیی کاهش هزینههای باشگاه ،بهخصوص هزینههای مربوط به دستمزد است.
همچنین نتایج نشان داد تیمهای ابومسلم و شاهین در حالی رتبۀ اول کارآیی را به خود اختصاص
دادهاند که در رتبهبندی نهایی مسابقات شاهین در رتبۀ  51جدول قرار گرفته و ابومسلم نیز جزء
سه تیمی است که به دسته پایینتر سقوط کردهاند .در مورد نتایج این بخش باید گفت رتبۀ اول
کارآیی دو تیم ابومسلم و شاهین نشاندهندۀ موفقیت این تیمها نیست .در واقع آنچه نتایج
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نمرههای کارآیی به ما میگوید این است که این دو تیم بیشترین استفاده را از منابع موجود و در
اختیار خود انجام دادهاند و با توجه به امکاناتی که در مقایسه با سایر تیمها در اختیار آنها بوده
است خروجی متناسبی را ارائه نمودهاند و نمیتوان انتظارات بیشتری از آنها داشت ،اما آمار
باشگاه ابومسلم نشان میدهد این تیم در طول دورۀ مورد بررسی ،پنج مربی تعویض کرده است .از
آنجا که این تیم در پایان فصل به دستۀ اول سقوط کرده است ،این تعداد زیاد تعویض مربی نشان
میدهد مدیریت باشگاه ضعف مربیان را عامل اصلی نتایج ضعیف این تیم تشخیص داده و با
تعویضهای پیاپی سعی در بهبود وضعیت داشته است .با عطف به نتایج پژوهش میتوان بیان کرد
با توجه به منابع در دسترس تیم ابومسلم ،پتانسیل این تیم بیش از این نبوده است و نمیتوان
خروجی بیشتری را از مربیان این تیم انتظار داشت .با توجه به این نتایج به نظر میرسد آنچه
برای این تیم راه گشاست ،سرمایهگذاری بیشتر برای خرید بازیکن و جذب مربی و مدیریت
صحیح منابع برای کسب موفقیت چه در زمینۀ مالی و چه در زمینۀ ورزشی است .همچنین به
مدیران این تیم پیشنهاد میشود هنگام ارزیابی کار مربیان خود امکانات در دسترس آنها را در
نظر داشته باشند تا میزان توقع آنها از کادر رهبری و بازیکنان تیم متناسب با امکانات باشگاه
باشد .از طرفی ،استقالل اهواز نیز که در رتبۀ آخر ردهبندی تیمها در هر دو جدول کارآیی و
مسابقات قرار گرفته است با تعویض چهار مربی خود در طول فصل ،پس از تیم ابومسلم رکورددار
تعویض مربی است ،اما انجام چنین تحلیلی برای تیم استقالل اهواز نتایج معکوسی در پی خواهد
داشت .در واقع ناکارا بودن تیم نشاندهندۀ این است که تیم با وجود در دسترس داشتن منابع
کافی نتوانسته از آنها برای موفقیت تیم استفاده کند و خروجی تیم متناسب با ورودی نیست .در
این وضعیت ،بر خالف تیم ابومسلم مشهد ،ناکارآمدی مربی میتواند یکی از گزینههای شکست
تیم باشد.
بررسی انتهای جدول ردهبندی تیمها بر اساس نمرات کارآیی نتایج جالبی را نشان میدهد .در
رتبههای  51تا  57این ردهبندی بهترتیب تیمهای صبا ،فوالد ،ذوب آهن ،سپاهان ،سایپا و مس
قرار دارند که تمامی این تیمها به صنایع وابستهاند ،اما در اینجا این سؤال مطرح است که چه
عاملی باعث شده است تا این تیمها در زمرۀ تیمهایی قرار بگیرند که کمترین کارآیی را دارند؟ در
اینجا نیز با مرور ورودیها و خروجیها در پی یافتن پاسخیم .با نگاهی به مبالغ پرداختی این
شش باشگاه مشاهده میشود نام آنها در زمرۀ پرخرجترین تیمها در زمینۀ پرداخت دستمزد قرار
دارند؛ بهعنوان نمونه در رتبهبندی تیمها بر اساس میزان دستمزدهای پرداختی به بازیکنان ،چهار
تیم از این پنج تیم در رتبههای اول تا چهارم قرار دارند و در رتبهبندی تیمها بر اساس میزان

ارزیابی عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران با....

323

دستمزدهای پرداختی به مربیان نیز وضعیت مشابه است و این پنج تیم در میان تیمهای اول این
ردهبندی قرار دارند؛ بنابراین میتوان گفت این باشگاهها با دسترسی به منابع دولتی ،تالش زیادی
برای جذب بازیکنان و مربیان سطح اول کردهاند تا از این طریق به موفقیتهای ورزشی دست
یابند .در پایان مسابقات ،برخی از این تیمها در این زمینه موفق و برخی دیگر نیز ناموفق بودهاند،
اما همانگونه که گفته شد این تیمها در وضعیت مناسبی از نظر کارآیی قرار ندارند .باید اشاره
کرد که برای کسب کارآیی تنها موفقیت ورزشی مالک نیست و تیمهایی کارا محسوب میشوند
که در هر دو زمینۀ مالی و ورزشی موفق باشند (باروز و همکاران .)56( )2119 ،جاردین
( )59()2151نیز پرداخت دستمزدهای زیاد به بازیکنان را یکی از عوامل ناکارآمدی تیمها در
لیگ فرانسه طی سالهای  2114تا  2117معرفی میکند .هاس ( )16( )2111نیز این عامل را
یکی از عوامل ناکارآمدی در فوتبال آمریکا معرفی کرده است .هاس و همکاران )11( )2114( 5نیز
عامل ضعیف تیمها را از نظر میزان کارآیی دستمزدهای پرداختی به بازیکنان و مربیان میداند.
با توجه به این نکات و نتایج پژوهش حاضر ،شاید بتوان یکی از عوامل اساسی ناکارآمدی تیمهای
لیگ برتر فوتبال ایران را دسترسی نامحدود آنها به منابع دولتی و در پی آن عدم تالش برای
کسب درآمد دانست؛ در نتیجۀ چنین فرایندی زمینه برای تبدیل شدن تیمها به دستگاههای
مصرفی صرف فراهم شده است .این در حالی است که درآمدزایی مهمترین عامل برای کسب
کارآیی در تیمهای ورزشی است (هاس .)11( )2114 ،در این زمینه به نظر میرسد بتوان
خصوصیسازی تیمها و ورود آنها را به بازار بورس راهکاری کلی برای بهبود کارآیی در لیگ
فوتبال ایران پیشنهاد کرد .خصوصیسازی باشگاهها در اوایل دهه  5991بهعلت افزایش
هزینههای باشگاهداری در انگلستان بهعنوان ابزاری مناسب برای کسب موفقیت تیمها در هر دو
زمینۀ مالی و ورزشی معرفی شد و نتایج مطلوبی در پی داشت (همیل .)19( )2112 ،اساسیترین
گامی که بهمنظور خصوصیسازی باید برداشته شود ،کاهش یا حتی قطع کمکها و یارانههای
دولتی به تیمهاست .در چنین موقعیتی ،باشگاههای ورزشی خود را مانند شرکتی تجاری و
بنگاهی اقتصادی خواهند دید که بقای آنها در گرو کارآییشان است .در این موقعیت ،مدیری
موفق قلمداد خواهد شد که در هر دو زمینۀ مالی و ورزشی موفق باشد .حال در نقطۀ مقابل
خصوصیسازی ،مانند آنچه اکنون در ایران مشاهده میشود ،باشگاهها منابع دولتی را تأمینکنندۀ
مخارج خود میدانند و به تبع آن ،درآمدزاییای که افزایش کارآیی را به دنبال دارد هدف مهمی
برای مدیریت آنها تلقی نمیشود و کسب بهترین نتیجۀ ورزشی اصلیترین مالک موفقیت در
1. Haas et al.
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مدیریت باشگاه قلمداد خواهد شد پس بهطور خالصه پیامد خصوصیسازی را میتوان کاهش
هزینهها ،افزایش درآمدها و در نتیجۀ آن بهبود کارآیی تیمها دانست .با توجه به نکات ذکرشده به
مدیران تیمهای صنعتی پیشنهاد میشود ضمن کاهش هزینۀ استخدام مربی و بازیکن با انجام
مدیریت صحیح و با استفاده از منابع خود عالوه بر تالش برای کسب بهترین نتیجۀ ورزشی در پی
درآمدزایی نیز باشند تا از این طریق بخشی از هزینههای خرج شده از محل بیتالمال جبران
شود.
با بررسی وضعیت مس کرمان نیز نتایج قابل توجهی بهدست آمد .این تیم در حالی با نمرۀ کارآیی
 1/499در رتبۀ هفدهم جدول کارآیی قرار میگیرد که اگر تیمها را بر مبنای سرمایههای ثابت
آنها ردهبندی کنیم ،تیم مس با سرمایۀ ثابتی در حدود دو برابر تیم دوم و در حدود  799برابر
تیم آخر این ردهبندی در جایگاه اول قرار میگیرد .به نظر میرسد بتوان گفت رقم زیاد
1
سرمایههای ثابت این تیم اساسیترین عامل برای ناکارا ظاهر شدنش است .اسپیتیا و همکاران
( )19( )2116با انجام پژوهشی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که استفادۀ کارآمد از این منابع
در دسترس مهمترین عامل در موفقیت ورزشی تیمهاست .به نظر میرسد بتوان گفت بهرهوری
نامناسب تیم مس از منابع در دسترسش به ناکارآیی این تیم منجر شده است .با توجه به نکته که
در اختیار داشتن سرمایه عاملی بالقوه برای درآمدزایی در نظر گرفته میشود ،به مدیران این تیم
پیشنهاد میشود با آگاهی از راههای درآمدزایی در صنعت فوتبال؛ مانند اجارۀ اماکن ،استفاده از
اماکن موجود برای استعدادیابی و پرورش بازیکن و تالش برای جذب هواداران برای درآمدزایی
استفاده کنند.
بهطور کلی و با توجه به نتایج پژوهش به نظر میرسد بتوان بیان کرد اساسیترین عامل در ناکارا
ظاهر شدن تیمها در لیگ برتر فوتبال ایران دستمزدهای زیاد بازیکنان و مربیان است؛ از این رو
به مسئوالن سازمان لیگ پیشنهاد میشود با تعیین سقف دستمزدها و جلوگیری از پرداخت
مبالغ غیرقانونی از افزایش بیرویۀ دستمزدها جلوگیری کنند .به مدیران تیمها پیشنهاد میشود با
کاهش هزینهها ،بهویژه هزینه دستمزد مربیان و بازیکنان و کاهش هزینۀ استخدام بازیکن از
طریق استعدادیابی و پرورش بازیکنان عالوه بر توجه به کسب موفقیت ورزشی در پی افزایش
کارآیی نیز باشند .به مدیران تیمها پیشنهاد میشود هنگام ارزیابی کار کادر مربیگری تیم خود
امکانات در دسترس آنها را نیز در نظر داشته باشند تا سطح خروجی مورد انتظار از مربیان

1. Espitia et al
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 به مدیران سیستم ورزش نیز پیشنهاد میشود هنگام.متناسب با امکانات در دسترس آنها باشد
 موفقیت مالی و بهطور کلی کارآیی تیمها را،ارزیابی عملکرد باشگاهها عالوه بر موفقیت ورزشی
.نیز در نظر داشته باشد
 بهویژه، با توجه به کم بودن میانگین نمرات کارآیی تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران،در نهایت
 خصوصیسازی باشگاهها بهعنوان راهکاری کلی برای افزایش کارآیی تیمهای لیگ،تیمهای دولتی
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