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چكيده
هدف اين پژوهش ،توصيف و تحليل عملكرد ،پتانسيل و كارايي تيمهاي فوتبال ليگ حرفهاي ايران است؛
بهنحويكه آنها در كنار توصيف عملكرد ،پتانسيل و كارايي تيمها ،جايگاه آنها در جدول ردهبندي ليگ با
جايگاه برمبناي پتانسيل (مقام قابل كسب توسط هر تيم در ليگ) و جايگاه آنها برمبناي كارايي (ميزان نزديكي
عملكرد به پتانسيل) مقايسه و تحليل شود .روش پژوهش ،توصيفي -تحليلي و جامعه آماري هيجده تيم
فوتبال حاضر در فصل  8899-98ليگ حرفهاي ايران است .امتياز و رتبه كسبشده در ليگ بهمثابه عملكرد
مدنظر بوده است .پتانسيل (امتياز و رتبه قابلكسب) و كارايي (نسبت امتياز كسبشده به امتياز قابلكسب)
تيمها نيز با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها محاسبه شده است .طبق جدول ليگ ،تيمهاي سپاهان،
ذوبآهن و استقالل تهران ،رتبههاي اول تا سوم و از نظر كارايي ،تيمهاي ملوان ،سپاهان ،استقالل تهران و
مقاومتسپاسي شيراز ،چهار تيم رتبه اول ،و ذوبآهن و تراكتورسازي ،تيمهاي رتبه پنجم و ششم هستند.
برمبناي پتانسيل ،پيشبيني ميشد تيمهاي سپاهان ،پرسپوليس و فوالدخوزستان ،رتبههاي اول تا سوم را
بهدست آوردند .وضعيت مشابهي درباره تيمهاي ديگر ،بهويژه تيمهاي انتهاي جدول ،ديده ميشود .نظام
ميرسد عملكرد تيمها براساس شاخص كارايي نيز ارزيابي شود.
واژههاا ك يدياا ك ليگگگ حرفگگهاي فوتبگگال ايگگران ،عملكگگرد ،پتانسگگيل ،كگگارآيي ،تحليگگل پوششگگي دادههگگا.
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ارزيابي ليگ براساس نتايج ورزشي بدون توجه به پتانسيل و كارايي تيمها است .بنابراين ضروري بهنظر
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مقدمه
8

در مطالعات سازماني اندازهگيري عملكرد يكي از موضوعهاي اساسي و جهتگيگريهگاي پژوهشگي اصگلي
است كه به محتواي ورزش 2نيز تسري پيدا كرده است ( .)8با اين حال ،مفهوم و نحوه انگدازهگيگري عملكگرد
براساس اهداف هر سازمان يا مؤسسه خاص و ويژه است .عملكرد يگ

تگيم فوتبگال (بگه منزلگه سگازمان) را

ميتوان با توجه به اهداف آن ،در سه بخش اصگلي در نظگر گرفگتع عملكگرد ورزشگي يگا نتگايج مسگابقات،

8

عملكرد اقتصادي يا نتايج مالي4و عملكرد اجتماعي 5يا نتايج مرتبط با ايجاد سرگرمي براي عموم .امتيازات هر
فصل ميزان عملكرد ورزشي هر تيم را نشان ميدهد كه به رتبهبندي در پايان فصگل منجگر مگيشگود و بگراي
تيم هاي باال و پايين جدول ردهبندي ،به ترتيب ،دسترسي به جامهاي معتبر قارهاي و سقوط به دسته پگايينتگر
را به دنبال دارد .گردش مالي ساالنه نيز معياري براي ارزشيابي عملكرد مالي هر تيم لحاظ ميشود كگه شگامل
بليطفروشي ،حق پخش تلويزيوني ،تجارت ،حاميان و كم هاي مالي است .عملكرد اجتمگاعي نيگز بگا معيگار
ميزان تماشاگر يا هوادار باشگاه اندازهگيري ميشود ( 8،2و.)4
موضوع حائز اهميت در اندازهگيري عملكرد تيمهاي فوتبال توسط سازمانهاي برگزاركنندۀ ليگهاي
حرفهاي ،توجه ي جانبه به عملكرد ورزشي يا نتايج مسابقات است .بهطوريكه در رتبهبندي تيمها ،فقط
امتيازات كسبشده ،بدون توجه به امكانات و منابع هزينهشده توسط آنها مدنظر قرار ميگيرد .به عبارت
ديگر ،درصورتي كه بخواهيم عملكرد تيم هاي فوتبال را بر مبناي دو شاخص كارايي 6و اثربخشي 7توصيف
كنيم .شيوه امتيازدهي و رتبهبندي ليگهاي حرفهاي فوتبال ،نشاندهنده اثربخشي ورزشي( 9دستيابي به
هدف ورزشي) مي باشد ولي معيار كارايي (هدر ندادن منابع موجود در رقابت ورزشي ليگ) ناديده گرفته
مي شود(6،5،4و.)7
به منظور رفع اين كاستي ،پژوهشگران حوزه مديريت ورزش عملكرد تيمهاي ورزشي ازجمله فوتبال را
برمبناي معيار كارايي و در مقايسه با پتانسيل 8ارزيابي ميكنند .بايد گفت كارايي به مفهوم استفاده مفيد از
منابع يا توانايي دستيابي به اهداف با توجه به امكانات 80است و به شكل نسبت ستاده واقعي88به ستاده مورد
انتظار82يا نسبت مقدار كار انجام شده به مقدار كار قابل انجام نشان داده ميشود .كارايي مطلوب رسيدن به
عدد ي

است ( 9،2و .)8مطالعه ادبيات تحقيق نشان ميدهد كه پژوهشگران ،عمدتاً از روش تحليل پوششي

دادهها )DEA( 88براي اندازهگيري كارايي تيمهاي فوتبال استفاده كردهاند DEA .نوعي تكني

ناپارامتري

45

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2022-08-17

1- Measurement of performance
2 -Sport Context
3 - Sporting or Result of matches
4 - Economic or Financial Results
5 - Social Results
6 -Efficiency
7 -Effectiveness
8 -Sport Effectiveness
9 -Potential
10 -The ability of reaching objectives with respect to means
11 -Actual output
12 - Achieved Output intended
)13 -Data Envelopment Analysis(DEA

مطالعه تحليلي عملكرد ،پتانسيل و كارآيي...

قطعي 8براي تخمين مرز كارايي 2است و هدف اصلي آن سنجش و مقايسه كارايي تعدادي از واحدهاي
تصميمگيرنده 8مشابه نظيرع تيمهاي ورزشي شركتكننده در ليگ است كه مقدار متفاوتي از وروديهاي
مصرفي و خروجيهاي توليدي را دارند .نمرۀ محاسبهشده با استفاده از اين روش براي هر واحد تصميمگير
(هر تيم فوتبال) حداكثر مقدار خروجي( 4درباره تيمهاي فوتبال حداكثر امتياز يا رتبه) را نشان ميدهد كه
ميتوان از تركيبات مختلف وروديها 5به دست آورد يا توصيفكننده حداقل مقدار وروديهاست كه سطح
معيني از خروجي (درباره تيمهاي فوتبال امتياز يا رتبه مشخص) را به دست ميدهد (80،88،82،88و.)84
پتانسيل نيز در ورزشهاي رقابتي كه كسب امتياز و رتبه هدف است ،به مفهوم عملكرد بالقوه 6تيم ،يعني
امتياز و رتبه بالقوه 7براي تيم ورزشي است كه انتظار ميرود ،آن تيم با توجه به مجموعه عوامل (داشتهها و
امكانات) و در مقايسه رقيبان كسب كند (7و .)88با اين حال ،درباب "آنچه" انتظار كسب امتياز يا مقام بالقوه
را به وجود مي آورد يا الزم است در محاسبه امتياز و رتبه بالقوه مدنظر قرار گيرد ،ديدگاههاي متفاوتي وجود
دارد .پژوهشگراني نظير كلمنته و م

كورمي

( ،)8898روگي يرو و همكاران ( ،)8886زيمانسكي و اسميت

( ،)8887زيمانسكي و كيوپرز ( ،)8888داوسون و همكاران ( )2000و هاس ( ،)2008حقوق و دستمزد
پرداختي به مربي و بازيكن (هزينههاي مالي) را مناسبترين شاخص درونداد ،و امتياز هر تيم را مناسبترين
شاخص برونداد به منظور تعيين پتانسيل (امتياز و رتبه بالقوه) تيمهاي فوتبال ميدانند (.)8
هاس ( )2008در تحقيقي با هدف مشخص كردن زمينههاي بهبود بالقوه در عملكرد تيمهاي فوتبال ليگگ اول
انگليس با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها حقوق و دستمزد پرداختي هر تيم بگه بازيكنگان و مربيگان را
درونداد ،و امتيازات كسبشده و درآمد كلي هر تيم را برونداد در نظر گرفته و اين نتگايج را گگزارش كگرده
استع در تمام مدلها و معادالت ،دو تيم ايپس و يچ و چارلتون تنها تيمهاي كارامد هستند .اين نتيجه به دليل
هزينه هاي نسبتاً متوسط و متعادل براي بازيكنان و مربيان دو تيم مذكور بوده است .درمقابل ،كارايي سگه تگيم
آرسنال (در عين كسب مقام دوم در ليگ) ،چلسي و بهويژه نيوكاسل بسيار ضعيف است كه اين نتايج بهدليگل
وجود گروه بازيكناني است كه باالترين دستمزد را دريافت كردهاند ،ولي به موفقيت متناسب دست نيافتهانگد.
تيمي مثل ليورپول ،براي رسيدن به كارايي با فرض دستيابي به رتبگ بگهدسگتآمگده در فصگل ،2000/2008
بايستي مقدار پول هزينهشده براي گروه بازيكنان را كاهش دهد ( .)8اسپي تيگا -اسگكيور و گارسگيا سگبريان
( )2004با استفاده از دادههاي مربوط به سه فصل ليگ سري اول اسپانيا (از  8889تا  )2008كارايي تگيمهگاي
دقايق مالكيت توپ ،شوتها و ضربات سر متغيرهاي درونداد ،و تعداد امتيازات متغير برونداد در نظر گرفته
شده است .نتايج نشان ميدهد تيمهاي كارآمد هميشه همان تيمهايي نيستند كه در پايگان مسگابقات بگه مقگام
1 -Deterministic non parametric technique
2 -Efficiency frontier
)3 -Decision-Making Units(DMU's
4 -Output
5 -Inputs
6 -Potential performance
7 - Potential Point and Rank
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فوتبال را با استفاده از روش  DEAآزمون كردند .در اين تحقيگق بازيكنگان اسگتفادهشگده ،حركگات تهگاجمي،
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اول رسيدند .اين نتايج نشان ميدهد كه تيمهاي با رتب باال ولي ناكارآمد ميتوانند درصورت مديريت مناسگب
با منابع كمتر نتايج ورزشي مشابهي كسب كنند يا اينكه با منابعي كگه اسگتفاده كگردهانگد نتگايج ورزشگيشگان
(پيروزي در مسابقات) را بهبود دهند .ازطرفي ،ارزيابي سب
ميدهد در طول فصل  8888-2000بيشتر از سب

بازي انجامشگده برمبنگاي مفهگوم كگارايي نشگان

بازي تدافعي استفاده شده است و در اين فصگل تگيمهگا از

نظر كارايي ضعيف بودند ،بنابراين به نظر مي رسد براي استفاده بهينه از منابع بهتر است بيشتر از تاكتي هگاي
تهاجمي استفاده شود .نتايج اين پژوهش ،مبين اين واقعيت است كه دستكگم تگا بگه حگال ،هگدف اقتصگادي
(يعني حداكثرسازي سود يا حداقلسازي هزينهها) نسبت به اهداف ورزشي ،يعني نتگايج يگ

مسگابقه و كگل

ليگ ،در درجه دوم اهميت قرار داشته است( .)88اسپي تيا اسكيور و همكگاران ( ،)2080ضگمن انگدازهگيگري
كارايي تيمهاي فوتبال حاضر در چهار فصل ليگ قهرمانگان اروپگا (از فصگل  2008-04تگا فصگل )2006-07
گزارش كردند مقادير كارايي نشان ميدهد كه در هر فصل دو تيم راهيافتگه بگه بگازي پايگاني كارآمگد هسگتند.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه براي رسيدن به فينال ليگ قهرمانان الزم اسگت تگيمهگا كگارا باشگند .هرچنگد
تيمهايي نيز وجود دارند كه عليرغم اينكه از نظر نتايج ورزشگي خيلگي موفگق نبودنگد ،منگابعشگان را بگدون
هدردادن استفاده ميكنند .ناكارآمديهاي رخداده ،نه به دليل تاكتي هاي انتخابي بلكه به دليل هدردادن منگابع
بوده است .اگر چه اثربخشي ورزشي (كسب نتايج ورزشي) در هر رقابتي و بهويژه فوتبگال قابگل توجگهتگرين
موضوع كارايي بهمنزل دستيابي به اهداف تعيينشده بدون اتالف منگابع كيفيگت ويگژه و حيگاتي بگراي هگر

سازماني است (. )85
ايني الف ( ،)2004در تحقيقي با طرح اين سؤال كلي كگه «آيگا بگرد همگه چيگز اسگت » 8كگارآيي دسگتمزد
پرداختي تيمهاي حاضر در ليگ ملي فوتبال ( 2)NFLاز  8898تگا  2000و تگيمهگاي حاضگر در ليگگ بگزر
بيسبال ( 8)MLBرا از  8895تا  ،2008اندازهگيري و در برخي معيارها با هم مقايسه كرد .نتايج نشگان داد كگه
تيمهاي حاضر در ليگ بيسيبال ،به دليل پرداخت بيش از حد به بازيكنان ،ناكارآمگدتر از تگيمهگاي حاضگر در
ليگ ملي فوتبال هستند .پس از اعمال خطمشي محدوديت (سقف) دستمزد 4،كارآيي تيمهگاي  NFLبگهطگور
ميانگين بهبود يافته است؛ اين خطمشي مالكان باشگاهها را مجبور كرده اسگت تگا بگه بازيكنگان بگيش از حگد
پرداخت نكنند ( .)80مقايسه رتبه تيمهاي فوتبال برزيل حاصگل از روش  ،DEAبگا رتبگهبنگدي كنفدراسگيون
فوتبال برزيل و رتبهبندي مجله ورزشي پالسار 5نشان داد تيمهاي بسيار كمي در هر سه روش رتبهبندي رتبگه
دارد ،ولي در روش  DEAرتبه اول را دارد .ضمن اينكه آتلتيكو -ام جي در ليست كنفدراسيون فوتبال برزيگل
و رتبهبندي پالسار رتبه اول را دارد ،ولي در روش  DEAرتبه  8را كسب كرده است ( .)86ارزيگابي عملكگرد
تيمهاي فوتبال سري اول اسپانيا در هفت فصل از  8889تا  2005و مقايسه نتايج واقعي با پتانسيل تگيمهگا بگا
1 - Is winning Everything
)2 - National Football League(NFL
)3 - Major League Baseball (MLB
4 - The Salary cap policy
5 - placar
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مشابهي كسب كردند؛ مثالً سانتوس در ليست كنفدراسيون فوتبال برزيگل و مجلگه ورزشگي پالسگار رتبگه 80

مطالعه تحليلي عملكرد ،پتانسيل و كارآيي...

استفاده از روش  DEAنشان داد كه جايگاه نهايي ي

تيم در ليگ به هردو عامل پتانسيل (توان بالقوه) تگيم و

استفاده كارآمد از منابع بستگي دارد .در انتهاي جدول در بين  28تيم سقوطكرده به دسته پايين در طگول دوره
تحت مطالعه (سه تيم در هفت فصل) تنها پنج تيم مستحق سقوط بودند و بقيه تيمها پتانسيل حضور در ليگگ
را داشتند و صرفاً بهدليل استفاده ناكارآمد از منابع در سري  Aماندگار نشدند .برعكس ،تيمهايي نيز بگهلحگاظ
نظري پتانسيل سقوط داشتند ،ولي استفاده كارآمدتر از منابع نسبت به تيمهگاي ديگگر مگانع سقوطشگان شگده
است (.)7
سليماني دامنه و همكاران ( )2088در تحقيقي با عنوان "ارزيابي عملكرد تيمهاي فوتبگال ايگران بگا اسگتفاده از
برنامهريزي خطي" به منظور محاسب كارايي تيمها از روش تحليل پوششي دادهها با "مفروضه بازگشت متغير
به مقياس" 8استفاده كردند .در تحقيق مذكور دستمزد پرداختي به مربيان ،بازيكنان و كاركنان پشتيباني درقالب
سه درونداد و امتيازات كسبشده ،جمعيت تماشاگر بازيهاي هر تيم و كل درآمد تيم به عنوان سه برونداد
ازطريق "نرمافزار گامس"2پردازش شده است .نتايج نشان داد كه از  89تيم تحت مطالعه 7 ،تگيم (88درصگد)
كارآمد هستند .ميانگين نمرههاي كارايي  0/90بوده و  45درصد تيمها نمره كارآيي بيشگتر از ميگانگين كسگب
كردهاند .ميانگين نمره كارايي تيمهاي فوتبال ليگ ايران كمتر از ميانگين كگارايي تگيمهگاي فوتبگال ليگگهگاي
فرانسه ،انگليس و آلمان است .نمره كارايي برخي تيمها منعكسكننده عملكردشان در ليگ نيسگت .رتبگههگاي
 80تا  87جدول ردهبندي ليگ مربوط به تيمهاي وابسته به دولت است كه با وجود موفقيت نسگبي در نتگايج
كسبشده ناكارآمد هستند .كه دليل اصلي ناكارآمدي پرداخت بيش از حد به مربيگان و بازيكنگان اسگت .بگين
رتبه تيمها در جدول كارايي با رتبه در جدول ليگ ارتباط معناداري مشاهده نشد .به عبارت ديگر ،بين درجگه
موفقيت ورزشي و ميزان كارايي تيم ارتباط معناداري وجود ندارد (.)87
ساختار مالي بيشتر تيمهاي حاضر در ليگ حرفهاي فوتبال ايران نيز بهگونهاي است كه بهدليل استفاده از
اعتبارات دولتي و بودجه عمومي ،بدون قيدوشرط و بيحساب بازيكن و مربي استخدام ميكنند كه به اعتقاد
بسياري از صاحبنظران ،هدررفتن منابع مالي ،كاهش عملكرد و افت كيفي بازيها را به دنبال
دارد(89،88و .)20ضمن اينكه در ارزيابي عملكرد تيمها نيز فقط نتايج ورزشي مدنظر قرار ميگيرد .در نتيجه،
به دليل اينكه عملكرد با توجه به پتانسيل 8تيمها بررسي نميشود ،ازي سو مديران عامل تيمهاي ثروتمند يا
متكي به بودجه عمومي ،به منظور قهرماني د ر ليگ ،هر نوع هزينه معقول و غيرمعقولي انجام ميدهند و
به ترويج مديريت هزينه و پوشيدهماندن ضعفهاي مديريتي حاكم بر تيمهاي فوتبال منجر ميشود .بنابراين،
اين پژوهش براي پاسخ به اين سؤال طراحي شده است كه آيا رتبهبندي تيمها در جدول ليگ (برمبناي
سيستم امتيازدهي فعلي) با رتبهبندي آنها براساس پتانسيل و كارايي مشابه است به عبارت ديگر ،آيا نتايج

1 -Variable return to scale assumption
2- GAMS Software
3 -Potential
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ورزشي كه تيمها كسب ميكنند متناسب با پتانسيل آنهاست و تيمها در استفاده بهينه از منابع خود و
دستيابي به جايگاه مورد انتظار (مطابق پتانسيل) چقدر كارامد هستند
روششناسي
روش پگگژوهش حاضگگر توصگگيفي -تحليلگگي اسگگت كگگه طگگي آن ،عملكگگرد ،پتانسگگيل و كگگارآيي جامعگگه
آماري ،شگامل  89تگيم فوتبگال حاضگر در فصگل  8899-98ليگگ حرفگهاي فوتبگال ايگران ،توصگيف تحليگل
شده اسگت .در ايگن جهگت ،عملكگرد تگيمهگا درقالگب امتيگاز و رتبگه هگر تگيم در جگدول ردهبنگدي نهگايي
ليگگ اسگگت كگه از اطالعگگات موجگگود در بايگگاني سگگازمان ليگگ فدراسگگيون فوتبگگال اسگتخرا شگگده اسگگت.
به منظور محاسگبه پتانسگيل و كگارايي تگيمهگا از مگدل  BCCبگا رويكگرد حداكثرسگازي بگرونداد 8اسگتفاده
شگگده اسگگت .مگگدل  BCCنگگوعي روش تحليگگل پوششگگي دادههگگا اسگگت كگگه بگگا توجگگه بگگه حگگروف اول نگگام
پديدآورنگگدگان آن ،بنكگگر ،چگگارنز و كگگوپر 2،بگگه ايگگن نگگام شگگهرت يافت گه اسگگت و حداكثرسگگازي بگگرونداد
روشگگي از  DEAاسگگت كگگه بگگهازاي يگ

مقگگدار درونداد ثابگگت ،حگگداكثر بگگرونداد قابگگل توليگگد را محاسگگبه

ميكند .نحوۀ عمل روش تحليل پوششي دادهها به صورت مدل كلي در نمودار  8ارائه شده است.
نتايج
دروندادها

امتياز بالقوه (پتانسيل)
پردازش در يكي از

نمرههاي كارآيي

نرمافزارهاي روش DEA

بروندادها

نمرههاي درصدي
نمودار  .3نحوۀ عمل روش تحليل پوششي دادهها ()DEA

واحدهاي تحت مطالعه هستند كه توسط نرمافزارهاي روش تحليل پوششي دادهها پردازششدهاند و نتايج
حاصل متناسب با نوع مدل ،حاوي امتيازات بالقوه بهمثابه پتانسيل ،نمرههاي كارآيي و نمرۀ درصدي براي هر
واحد خواهد بود؛ مثالً در پژوهش حاضر از نرمافزار «تحليلگر مرزي» 8به منزله يكي از نرمافزارهاي روش
1 -Output Maximization
)2 -Banker,Charnes,Coper(BCC
3 -Frontier Analyst Software
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در نمودار  ،8دروندادها شامل وروديها يا منابع مصرفي و بروندادها همان خروجيها يا عملكرد هري

از

مطالعه تحليلي عملكرد ،پتانسيل و كارآيي...

تحليل پوششي دادهها براي محاسب كارايي و پتانسيل تيمهاي تحت مطالعه استفاده شده است .دستمزد
پرداختي به بازيكنان و مربيان هرتيم دروندادها يا منابع مصرفي ،و امتياز هرتيم در پايان ليگ برونداد يا
عملكرد در نظر گرفته شده است .نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل براي هر تيم نمرههاي كارآيي تكنيكي
خالص 8را به دست ميدهد كه حاوي اطالعاتي درباره بخشي از ناكارآمدي حاصل از عملكرد نامناسب
مديريتي در تبديل دروندادها به بروندادها است 28( .و  .)22به عبارت ديگر مشخص ميكند كه تيمهاي
تحت مطالعه با مقدار دستمزد پرداختشده به بازيكنان و مربيان (به منزله درونداد) بايستي چه امتيازي
(بهمثابه برونداد يا عملكرد) در ليگ كسب ميكردند تا در مرز كارآيي قرار گيرند .اين امتياز همان پتانسيل
يا عملكرد بالقوه هر تيم است .ضمن اينكه ،براي هر تيم نمره درصدي 2محاسبه ميشود كه ازطريق آن
پتانسيل (امتياز مورد انتظار) هر تيم طبق فرمول زير محاسبه ميگرددع
(χ = θ + )λ.θ
در ايگگن فرمگگول بگگراي هگگر تگگيم  =χامتيگگاز مگگورد انتظگگار =θ ،امتيگگاز در جگگدول ليگگگ و  =λنمگگره درصگگدي
است.
يافتهها
عملكرد تيمهاي تحت مطالعه ،شامل امتياز و رتبه كسبشده در فصل  ،8899-98در جدول  8توصيف شده
است .ميانگين امتياز كسبشده در ليگ ( 45/86با حداكثر = 67حداقل= 80و انحراف معيار= )80/08بوده
است .مشاهده ميشود كه تيمهاي سپاهان ،ذوب آهن و استقالل تهران به ترتيب با  68 ،67و  59امتياز،
رتبههاي اول ،دوم و سوم ليگ را كسب كرده و جواز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را به دست آوردهاند.
تيمهاي مقاومت شيراز ،ابومسلم و استقالل اهواز نيز به ترتيب با  82 ،87و  80امتياز ،رتبههاي شانزدهم،
هفدهم و هيجدهم جدول را كسب و به دسته پايينتر سقوط كردهاند .در ميانه جدول بين امتياز تيمهاي رتبه
ششم تا شانزدهم فاصله كمي وجود دارد .در جدول  ،2پتانسيل تيمهاي تحت مطالعه (امتياز و رتبهاي كه
انتظار ميرفت كسب كنند) ،ارائهشده است .همانطوركه مشاهده ميشود ،جدول ردهبندي ليگ براساس
عملكرد (امتيازات كسبشده) تيمها با جدول ردهبندي براساس پتانسيل (امتياز بالقوه) تيمها يكسان نيست .به
اين صورت كه تنها چهار تيم سپاهان اصفهان ،استقالل تهران ،ملوان انزلي و مقاومت سپاسي شيراز به
سپاهان اصفهان و استيلآذين با رتبه قابل كسب يكسان است كه درباره تيم استيلآذين ،اين يكساني عليرغم
افزايش  8/5امتيازي در امتياز بالقوه نسبت به امتياز كسبشده است .با فرض دستيابي همه تيمها به پتانسيل
خود و مطابقت كامل عملكرد (امتياز كسبشده) با پتانسيل (امتياز قابل كسب) تيمها ،انتظار ميرفت كه
ابومسلم و استقالل اهواز ،دو تيم انتهاي جدول ،ضمن كسب رتبه پانزدهم و دهم در ليگ ماندگار ميشدند؛
)1 -Pure Technical Efficiency(PTE
2-Percent score
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پتانسيل خود دست يافتهاند ،بهطوريكه امتياز اين تيمها برابر با امتياز بالقوه است .ولي رتبه تنها دو تيم
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پرسپوليس (تيم چهارم جدول ردهبندي) ،امتيازي برابر با قهرمان ليگ (سپاهان ) كسب ميكرد و تيم فوالد
خوزستان ضمن كسب جايگاه سوم در جدول ردهبندي ،مجوز حضور در ليگ قهرمانان آسيا را به دست
ميآورد؛ پاس همدان و ملوان انزلي تيمهاي داراي جايگاه پانزدهم و دوازدهم در ليگ ،رتبههاي شانزدهم و
هفدهم را كسب و به ليگ پايين سقوط ميكرد.
جدول .3رتبهبندي تيمها براساس عملكرد
تيم

سپاهان
ذوب آهن
استقالل تهران
پرسپوليس
استيل آذين
صباي قم
تراكتورسازي
سايپا
مس كرمان
فوالد خوزستان
پيكان قزوين
ملوان
شاهين بوشهر
راه آهن
پاس همدان
مقاومت س
ابومسلم
شيراز
استقالل اهواز

امتياز

رتبه

()θ

()R

67
68
58
58
52
49
47
46
42
42
48
48
88
89
89
87
82
80

8
2
8
4
5
6
7
9
8
80
88
82
88
84
85
86
87
89

جدول  .3رتبهبندي تيمها در فصل  3288-83براساس پتانسيل
تيم

سپاهان
ذوب آهن
استقالل تهران
پرسپوليس
استيل آذين
صباي قم
تراكتورسازي
سايپا
مس كرمان
فوالد خوزستان
پيكان قزوين
ملوان
شاهين بوشهر
راه آهن
پاس همدان
مقاومت س
ابومسلم
شيراز
استقالل اهواز

امتياز

نمره درصدي

امتياز قابل بهبود

امتياز بالقوه

رتبه بالقوه

()θ

()λ

()λ.θ

(χ=θ+)λ.θ

()ρ

67
68
58
58
52
49
47
46
42
42
48
48
88
89
89
87
82
80

0/0
8.4
0/0
26/4
89/8
82/8
2.6
84/5
48/8
58/2
89/8
0/0
29/7
45/5
85/8
0/0
44/0
77/4

0
0/96
()λ0.θ
84
8/58
6/20
2/88
6/67
89/45
28/48
7/49
0
28/87
85/80
5/98
0
84/08
28/28

67
68/96
58
67
68/58
54/20
48/88
52/67
60/45
68/48
49/49
48
60/87
58/80
48/98
87
46/08
58/28

8
4
7
8
5
9
88
88
6
8
84
87
82
8
86
89
85
80

براي توصيف كارآيي تيمها ،نمرههاي كارآيي محاسبهشده از روش  DEAدر جدول شماره  8ارائه شده
است .با توجه به جدول ،مشاهده ميشود ميانگين نمرههاي كارايي تكنيكي خالص ( 0/94 )PTEبوده و تنها
چهار تيم (22درصد) نمره كارآيي كامل برابر با ي

كسب كردهاند .بقيه تيمها براي رسيدن به كارآيي كامل

بايستي با توجه به دستمزد پرداختي به مربيان و بازيكنان مقدار امتيازي برابر با امتياز بالقوه گزارششده در
كارايي كمتر از ميانگين كسب كردهاند.
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ستون  5جدول  2كسب كنند 88 .تيم ( 68/88درصد تيمها) نيز نمره كارآيي بيشتر از ميانگين و  7تيم نمره
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جدول .2رتبهبندي تيمها براساس كارآيي
تيم

سپاهان
استقالل تهران
ملوان
مقاومت س
آهن
ذوب
شيراز
تراكتورسازي
صباي قم
سايپا
پاس همدان
پيكان قزوين
استيل آذين
پرسپوليس
شاهين بوشهر
مس كرمان
ابومسلم
راه آهن
فوالد خوزستان
استقالل اهواز

کارآیی
()PTE

8
8
8
8
0/896
0/842
0/996
0/978
0/967
0/946
0/945
0/788
0/777
0/685
0/684
0/697
0/662
0/564

جدول .4مقايسه رتبهبندي تيمها براساس عملكرد ،پتانسيل و كارآيي

رتبه

تيم

رتبه در ليگ

رتبه بر اساس پتانسيل

رتبه بر اساس كارایی

8
8
8
8
5
6
7
9
8
80
88
82
88
84
85
86
87
89

سپاهان
ذوب 8آهن
استقالل تهران
پرسپوليس
استيل آذين
صباي قم
تراكتورسازي
سايپا
مس كرمان
فوالد خوزستان
پيكان قزوين
ملوان
شاهين بوشهر
راه آهن
پاس همدان
مقاومت س
ابومسلم
شيراز
استقالل اهواز

8
2
8
4
5
6
7
9
8
80
88
82
88
84
85
86
87
89

8
4
7
8
5
9
88
88
6
8
84
87
82
8
86
89
85
80

8
5
8
82
88
7
6
9
84
87
80
8
88
86
8
8
85
89

بحث و نتيجهگيري
ميانگين نمره كارآيي تيمهاي فوتبال ليگ ايران ( )0/94كمتر از ميانگين كارآيي تيمهاي فوتبال ليگهاي
فرانسه ( ،)0/88انگليس ( ،)0/95آلمان ( )0/82و تيمهاي فوتبال حاضر در ليگ قهرمانان (با بيش از )0/85
است .اين نتيجه با يافتههاي تحقيق سليماني ( ،)8898كه با روش و مدل مشابه ،اما دروندادها و بروندادهاي
متفاوت انجام شده است ،همخواني دارد .با توجه به اين يافته ميتوان گفت در فوتبال ايران در مقايسه با
كشورهاي مزبور اتالف منابع (دروندادهايي نظير دستمزد پرداختي به مربيان و بازيكنان) يا ضعف در تبديل
دروندادها به برونداد (نتايج ورزشي) شايعتر است كه در اين پژوهش مطابق نظر پژوهشگراني نظير ژاردين
( ،)2008اسپي تيا-اسكيور ( )2004و هاس ( )2008اولي معرف پرداخت بيش از حد به مربيان و بازيكنان و
ارائهشده ميتوان گفت كه به غير از چهار تيم استقالل تهران ،سپاهان اصفهان ،مقاومت سپاسي شيراز و ملوان
انزلي ،بقي تيمها ناكارآمد هستند .اين ناكارآمدي در نتيجه هردو عامل يعني اندازۀ بزر

و ضعف عملكرد

مديريت در تيمها بوده است .به عبارت ديگر ،اين تيمها با توجه به ميزان دستمزد پرداختي به بازيكنان و
مربيان ،امتياز مناسبي درمجموع كل بازيهاي ليگ كسب نكردهاند و درصورت استفادۀ بهينه از منابع مالي
هزينهشده (مديريت مطلوب) ،ميتوانستند جايگاه بهتري در جدول ردهبندي ليگ كسب كنند يا اينكه جايگاه
فعلي را با هزين مالي كمتر به دست آورند .بنابراين ضروري به نظر ميرسد كه براي جلوگيري از پرداخت
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دومي نشاندهندۀ ضعف عملكرد مديران است .براساس نمرات كارآيي تيمها در جدول  8و توضيحات

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،7بهار و تابستان 3232

دستمزدهاي بيش از حد و ارتقاي كارايي ،تمام تيمها اقداماتي ازقبيل رعايت سقف دستمزد (مطابق نتيجه كار
ايني الف )2004 ،مد نظر قرار دهند .گفتني است نتايج اين پژوهش با يافتههاي تحقيق سليماني ( )8898در
برخي زمينهها از جمله ميانگين نمره كارآيي تيمها ،تعداد تيمها با نمره كارآيي ي  ،تعداد تيمها با نمره
كارآيي باال و پايين ميانگين نمره كارآيي مشابه نيست .مغايرت موجود ميتواند به دليل استفاده از مدلهاي
متفاوت تحليل پوششي دادهها و استفاده از دروندادها و بروندادهاي متفاوت در اين دو تحقيق باشد.
براساس يافتههاي پژوهش ،ميتوان ديد كه رتبهبندي تگيمهگا براسگاس عملكگرد ،پتانسگيل و كگارآيي يكسگان
نيست .تيمهايي مثل مقاومت سپاسي شيراز و ملوان انزلي در جدول رتبهبندي برمبناي كارآيي جايگگاه اول را
كسب كردهاند ،درحاليكه تيم مقاومت در جدول ليگ بگه ليگگ پگايينتگر سگقوط و تگيم ملگوان انزلگي رتبگ
دوازدهم را كسب كرده است يا تيم پرسپوليس در رتبهبندي ليگ ،مقام چهارم و در رتبهبندي برمبناي كگارآيي
مقام دوازدهم را كسب كرده است ،درحاليكه براساس پتانسيل بايست مقام اول ليگ را كسگب مگيكگرد .ايگن
موضوع نشان ميدهد كه سيستم ارزيابي عملكرد ليگ كه براساس نتايج ورزشي است ،كارآيي تيمها و ميزان
تطابق عملكرد با پتانسيل را مشخص ميكند .اين نتايج با نتايج تحقيق هاس ( ،)a2008ايني االف و همكاران
( ،)2004ژاردين ( )2008اسپي تيا اسكيور و همكاران ( ،)2080سليماني دامنه و همكاران ( )2088همخگواني
دارد كه نشاندهندۀ ضعف موجود در سيستم ارزيابي عملكرد ليگهگاي فوتبگال معتبگر دنيگا اسگت كگه در آن
پتانسيل و كارايي تيمها ناديده گرفته ميشود .بنابراين پيشنهاد ميشود در ارزيابي عملكگرد تگيمهگا ،شگاخص
كارآيي معياري مهم مدنظر قرار گيرد و هنگام قضاوت درباره عملكرد تيمها در طگول فصگل ،ضگمن محاسگبه
نتايج كسبشده توسط تيم در پايان فصل ،جايگاه قابل حصول برمبناي پتانسيل نيز محاسبه شود .بگه عبگارت
ديگر ،به هردو شاخص كسب امتياز و رتبه در ليگگ (اثربخشگي) و اسگتفاده درسگت از منگابع و دسگتيابي بگه
پتانسيل (كارآيي) اهميت داده شود .با توجه به موضوع خصوصيسازي تيمهاي ورزشي و ضگرورت اسگتفاده
مناسب از منابع در اختيار براي حضور در عرصه رقابت حرفهاي ،اين موضوع اهميت فزايندهاي دارد.
درنهايت اينكه تنها راه براي بهبود عملكرد ورزشي تيمهاي فوتبال كه به صگورت كارآمگد از دروندادهايشگان
استفاده كردهاند ،افزايش مقدار دروندادهاي مورد استفاده در زمين بازي (ميزان هزينهكرد بيشتر بگراي جگذب
مربي و بازيكن) بدون كاهش كارآيي استفاده از آنها است .بنابراين تيم مقاومت سپاسي شيراز براي مانگدگاري
در ليگ و دو تيم استقالل تهران و ملوان انزلي براي كسب جايگاهي بهتر از جايگگاه كسگبشگده ،بايسگتي بگا
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Abstract
In the case of football it could be argued that the purpose of teams is to win the
competitions in which they participated. However, the assessment of football
teams from the efficiency aspect would be relevant in judging whether the results
have been obtained without waste. The purpose of this research is to compare
and analysis of league ranking with Potential and efficiency ranking. The chosen
sample is football teams who played in 2009-2010 season of Iranian pro league
and the method of calculating the efficiency will be output- oriented version of
Data Envelopment Analysis (DEA). In this research, performance, potential and
efficiency of each team respectively considered as, The points and ranks achieved
by each team in league. The points and ranks achievable by each team and the
ratio of points achieved to points achievable by each team.
The main conclusion is that the ranking of teams based on performance, potential
and efficiency is not the same. performance evaluation system of league that
based on sporting results, don’t represent the efficiency of teams. Therefore, it
seems, that performance of teams evaluated based on efficiency and with respect
to their potentials is needed.
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