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  ١٩/١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٢/٢/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ

قایسه نتـایج ورزشـی   اي ایران از طریق مهاي فوتبال لیگ حرفهارزیابی عملکرد تیم ،هدف این پژوهش

 روش پـژوهش، . ، بود کردندشان کسب میاند با نتایج ورزشی که بایستی با توجه به پتانسیلکه کسب کرده

 .بودنـد اي ایران لیگ حرفه 1388-89تیم فوتبال حاضر در فصل   18آن تحلیلی و جامعه آماري  -توصیفی

-محور تحلیل پوششی داده-یک نسخه برونداد از هاتیم) امتیاز و رتبه قابل کسب(به منظور محاسبه پتانسیل

سـپاهان و  (تیم مورد مطالعه، فقط رتبه واقعـی و رتبـه پتانسـیل دو  تـیم      18از تعداد . ها استفاده شده است

تیم (هاي سپاهان اصفهان رفت که تیمبر مبناي پتانسیل محاسبه شده، انتظار می. باشدیکسان می) استیل آذین

دسـت  ه هاي اول تا سوم را برتبه) تیم دهم لیگ(و فوالد خوزستان ) تیم چهارم لیگ(ولیس پرسپ ،)اول لیگ

به ترتیب  با ) ترسقوط کرده به لیگ پایین(ضمن اینکه دو تیم ابومسلم خراسان و استقالل اهواز  ؛آوردندمی

ن و ملـوان انزلـی بـه    جاي آنها دو تیم پاس همداه شدند و بکسب رتبه پانزدهم و دهم در لیگ ماندگار می

سـپاهان  (قهرمان لیـگ  . ها نیز وجود داردوضعیت مشابهی در مورد سایر تیم. کردندتر سقوط میلیگ پایین

براي قهرمانی در لیگ دو عامل داشتن پتانسـیل  . ی را داردی، تیمی است که باالترین پتانسیل و کارآ)اصفهان

موفقیت ورزشی، کسب براي رسد به نظر میضمن اینکه  .ستاکافی و استفاده کارآمد از منابع موجود  الزم 

  .ستنسبت به داشتن پتانسیل دارااهمیت بیشتري استفاده بهینه از منابع موجود 

  ها تحلیل پوششی داده ایران، عملکرد، پتانسیل، کارآیی و اي فوتباللیگ حرفه :کلیدي گاناژو
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  مقدمه

بخش عمـده   در سه با توجه به اهداف آن، را فوتبال  تیم یکعملکرد ، ١شورز حوزهدر مطالعات سازمانی 

 4اجتمـاعی و عملکرد  3اقتصادي یا نتایج مالی، عملکرد  2ورزشی یا نتایج مسابقات عملکرد: اندکردهبررسی 

را نشـان   ورزشـی هـر تـیم    امتیازات هر فصل، میزان عملکـرد  .یا نتایج مرتبط با ایجاد سرگرمی براي عموم

 بندي بـه ترتیـب   هاي باال و پایین جدول رده شود و براي تیم بندي در پایان فصل منجر میتبهدهد که به ر می

بـه   گـردش مـالی سـاالنه نیـز    . تر را به دنبال دارد و سقوط به دسته پایین ايهاي معتبر قاره دسترسی به جام

وشـی، حـق پخـش    بلـیط فر  کـه شـامل  شـود  مـی لحاظ  مالی هر تیم نوان معیاري براي ارزشیابی عملکردع

میـزان تماشـاگر یـا     بـا معیـار   عملکرد اجتماعی نیز .باشد هاي مالی می تلویزیونی، تجارت، حامیان و کمک

  )2003هاس،؛ 2009،ژاردین ؛2005ولف و همکاران،( .شودگیري مییک باشگاه اندازهجذب شده به هوادار 

هـاي  هـاي برگـزار کننـده لیـگ    ط سـازمان هاي فوتبال توسگیري عملکرد تیمموضوع حائز اهمیت در اندازه

 ،هـا بندي تـیم رتبه به طوري که در ؛باشدنتایج مسابقات می عملکرد ورزشی یابه  جانبه، توجه یک ايحرفه

بـه   .گیـرد ها مد نظر قرار مـی کانات و منابع هزینه شده توسط آنبدون توجه به ام فقط امتیازات کسب شده،

 6و اثربخشـی  5ییرا بر مبناي دو شاخص کاراي فوتبال هام عملکرد تیمبخواهی که در صورتی ،دیگرعبارت 

  7نشـان دهنـده اثربخشـی ورزشـی     اي فوتبـال، حرفـه  هـاي بندي لیـگ رتبه شیوه امتیازدهی و توصیف کنیم،

 )هدر ندادن منابع موجود در رقابت ورزشـی لیـگ  (یی آکار معیار لیو ،باشدمی) دستیابی به هدف ورزشی(

 ؛2011کارمیکـال و همکـاران،   ؛2011هـالکوس و همکـارن،   ؛2001هاس و همکاران،( .شودمی هنادیده گرفت

   )2006 و همکاران، تیا اسکیوراسپی

له فوتبال را هاي ورزشی از جمعملکرد تیم ،پژوهشگران حوزه مدیریت ورزش رفع این نقیصه، به منظور

یی به مفهوم استفاده مفید از آکار باید گفت. کنندمی ارزیابییی آو بر مبناي معیار کار 8در مقایسه با پتانسیل

ستاده  به 9و به شکل نسبت ستاده واقعیباشد می توانایی دستیابی به اهداف با توجه به امکانات یا منابع

                                                           
1 . Sport Context 
2 . Sporting or Result of matches 
3 . Economic or Financial Results 
4 . Social Results 
5 . Efficiency 
6 . Effectiveness 
7 . Sport  Effectiveness 
8 . Potential     
9 . Actual output 
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 ،یی مطلوبآکار .شودنشان داده می انجام شده به مقدار کار قابل انجام، یا نسبت مقدار کار 1مورد انتظار

 ،و مفهوم آن این است که نتیجه کسب شده با نتیجه قابل کسب بر مبناي پتانسیل دد یک استسیدن به عر

روش تحلیل پوششی  از به طور عمده پژوهشگران،دهد که مطالعه ادبیات تحقیق نشان می .باشدیکسان می

یک تکنیک  ،وشاین ر .اندهاي فوتبال استفاده کردهیی تیمآکارپتانسیل و گیري ي اندازهبرا ،2هاداده

یی تعدادي آکارمقایسه   و و هدف اصلی آن سنجشباشد می 4ییآبراي تخمین مرز کار 3ناپارامتریک قطعی

که مقدار  است هاي ورزشی شرکت کننده در یک لیگتیم نظیر ،مشابه 5تعدادي از واحدهاي تصمیم گیرنده

ه شده با استفاده از این نمره محاسب .هاي تولیدي را دارندرفی و خروجیهاي مصمقدار متفاوتی از ورودي

ه ب 6ها توان از ترکیبات مختلف ورودي دهد که می رتبه را نشان می ، حداکثر امتیاز یاروش براي تیم فوتبال

  )2004اینی الف،؛ 1389 سلیمانی دامنه،؛ 1389 حسینی خامنه،( .دست آورد

به مفهوم عملکرد شد، با می فبه هدـرت از ویـامت بـکه کس تیـابـاي رقه در ورزش پتانسیل نیز        

منابع با توجه به  آن تیم، روداست که انتظار می یک تیم ورزشی براي 8بالقوه امتیاز و رتبهیعنی  ،تیم 7بالقوه

با این  )2004و 2006اسکیور و همکاران،  ،تیااسپی(. کسب نماید و در مقایسه با سایر رقبا منابع در دسترس

آورد و یا الزم است در محاسبه می را به وجود بالقوه یا مقام ب امتیازکه انتظار کس "آنچه"مورد در  ،حال

کلمنته و مک  پژوهشگرانی نظیر .اوتی وجود داردهاي متف نظر قرار گیرد، دیدگاه مدامتیاز و رتبه بالقوه 

 ، زیمانسکی و کیوپرز)1997( 11، زیمانسکی و اسمیت)1996( 10، روگی یرو و همکاران)1989( 9کورمیک

را ) هاي مالی هزینه(، حقوق و دستمزد پرداختی به مربی و بازیکن )2000( 12، داوسون و همکاران)1999(

ترین شاخص به عنوان مناسب و امتیاز کسب شده توسط هر تیم را درونداد خصترین شامناسببه عنوان 

  ) 2003هاس،(. دندانمیهاي فوتبال  تیم) امتیاز و رتبه بالقوه( پتانسیل به منظور تعیینبرونداد، 

                                                           
1 . Achieved Output intended 
2 . Data Envelopment Analysis 
3 . Deterministic non parametric technique 
4 . Efficiency frontier 
5 . Decision-Making Units 
6 . Inputs 
7 . Potential performance 
8  .Potential Point and Rank 
9 . Clemente & Mc Cormik 
10 . Ruggiero et al 
11 . Szymunski & Smith 
12 . Dawson et al 
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هـاي فوتبـال   هاي بهبود بالقوه در عملکرد تیم، در تحقیقی با هدف مشخص نمودن زمینه)2003(هاس      

بـه   هر تـیم  ها، حقوق و دستمزد پرداختی توسطانگلیس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهاول لیگ 

، در به عنوان بروندادهر تیم را و درآمد کلی  به عنوان درونداد و امتیازات کسب شده ان رابازیکنان و مربی

ها و معادالت، دو تیم ایپس و یچ و چارلتون، در تمامی مدل: این نتایج را گزارش کرده استنظر گرفته و 

 هاي نسبتاً متوسط و متعادل براي بازیکنـان و مربیـان   این نتیجه، به دلیل هزینه. مد هستندآهاي کارتنها تیم

) در عـین کسـب مقـام دوم در لیـگ    (آرسـنال   سه تیم ییآکاردر مقابل، . بوده است ورتوسط دو تیم مذک

دلیل وجود گروه بازیکنـانی  ه آوري ضعیف است که این نتایج ب چلسی و به ویژه نیوکاسل، به طور تعجب

رپـول،  تیمی مثل لیو. اندولی به موفقیت متناسب دست نیافته ،انددستمزد را دریافت کردهاست که باالترین 

، بایستی مقـدار پـول   2001/2000دست آمده در فصل ه یی با فرض دستیابی به رتبه بآبراي رسیدن به کار

، با )2004(تیا اسکیور و گارسیا سبریاناسپی  )2003هاس،(. هزینه شده براي گروه بازیکنان را کاهش دهد

هاي فوتبال را یی تیمآکار )2001تا  1998از (ي اول اسپانیا هاي مربوط به سه فصل لیگ سر استفاده از داده

در این تحقیق، بازیکنان استفاده شـده، حرکـات تهـاجمی، دقـایق     . آزمون کردند DEAبا استفاده از روش 

ها و ضربات سر به عنوان متغیرهاي درونداد و تعداد امتیازات کسب شده بـه عنـوان   مالکیت توپ، شوت

هـایی  مـد، همیشـه همـان تـیم    آهاي کار دهد که تیم یج نشان مینتا. متغیر برونداد در نظر گرفته شده است

هـاي بـا رتبـه بـاال ولـی      دهد که تیم این نتایج نشان می. به مقام اول رسیدند مسابقاتنیستند که در پایان  

توانند در صورت مدیریت مناسب، با منابع کمتر، نتایج ورزشی مشابهی کسب کنند یا اینکه با  مد، میآناکار

ارزیـابی   ،از طرفـی . را بهبـود دهنـد  ) پیروزي در مسـابقات (شان  نتایج ورزشیاند،  که استفاده کردهمنابعی 

بیشتر از سبک  1999-2000دهد که در طول فصل  یی نشان میآسبک بازي انجام شده بر مبناي مفهوم کار

بـه نظـر    ،براینبنـا  .یی ضـعیف بودنـد  آها از نظـر کـار  بازي تدافعی استفاده شده است و در این فصل تیم

نتـایج  . هـاي تهـاجمی اسـتفاده شـود    منابع، بهتر است بیشتر از تاکتیک استفاده بهینه از رسد در راستاي می

یعنی حداکثرسازي (حاصل از این پژوهش، بیانگر این واقعیت است که حداقل تا به حال، هدف اقتصادي 

ایج یک مسابقه و کل لیگ، در درجه دوم نسبت به اهداف ورزشی، یعنی نت) ها سود یا حداقل سازي هزینه

  )2004تیا اسکیور و همکاران،اسپی(. اهمیت قرار داشته است

فصـل لیـگ    4هـاي فوتبـال حاضـر در   یی تـیم آگیري کار، ضمن اندازه)2010(تیا اسکیور و همکاران اسپی 

دهـد در  نشان می ییآگزارش کردند که مقادیر کار) 2006-07تا فصل  2003-04از فصل (اروپا قهرمانان 
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توان نتیجه گرفت که براي رسیدن بـه  می ،بنابراین. مد هستندآهر فصل دو تیم راه یافته به بازي پایانی، کار

    هـایی نیـز وجـود دارنـد کـه      هـر چنـد تـیم   . باشند آیی داشتهها کارالزم است که تیم ،فینال لیگ قهرمانان

. کنندشان را بدون هدر دادن استفاده میولی منابع ،نبودندرغم اینکه از نظر نتایج ورزشی خیلی موفق علی

اگر چـه  .  هاي انتخابی بلکه به دلیل هدر دادن منابع بوده استهاي رخ داده، نه به دلیل تاکتیکمديآناکار

باشـد،  ترین موضوع میدر هر رقابتی و به ویژه فوتبال قابل توجه )کسب نتایج ورزشی(اثربخشی ورزشی 

یی به عنوان دستیابی به اهداف تعیین شده بدون اتالف منابع، یک کیفیـت ویـژه و حیـاتی    آل کاربا این حا

   )2010تیا اسکیور و همکاران،اسپی(. براي هر سازمانی است

کـارآیی دسـتمزد    »آیا برد همه چیز اسـت؟ «قی با طرح این سوال کلی که ی، در تحق)2004(اینی الف   

از  2هاي حاضر در لیگ بـزرگ بیسـبال  تیمو  2000تا  1981از  1ملی فوتبال هاي حاضر در لیگتیم پرداختی

هـاي حاضـر در    تیم نتایج نشان داد که .گیري و در برخی معیارها با هم مقایسه کرد ، را اندازه2001تا  1985

 وتبـال  ر در لیـگ ملـی ف  هاي حاضـ  مدتر از تیمآناکاربه دلیل پرداخت بیش از حد به بازیکنان، لیگ بیسیبال، 

طور میـانگین بهبـود   ه ب NFLهاي تیمیی آ، کار 3دستمزد) سقف(مشی محدودیت پس از اعمال خط .هستند

ها را مجبور کرده است تا به بازیکنان، مبالغ بیش از حـد پرداخـت   ، مالکان باشگاهمشیاین خط .ته استیاف

  )2004اینی الف،(. نکنند

بنـدي کنفدراسـیون فوتبـال برزیـل و     ، با رتبـه DEAز روش هاي فوتبال برزیل حاصل امقایسه رتبه تیم

بندي، رتبـه مشـابهی   هاي بسیار کمی در هر سه روش رتبهکه تیم نشان داد 4بندي مجله ورزشی پالساررتبه

، 10زیل و مجله ورزشی پالسار رتبه به عنوان نمونه، سانتوس در لیست کنفدراسیون فوتبال بر .کسب کردند

ام جی در لیست کنفدراسیون فوتبـال برزیـل و    -ضمن اینکه آتلتیکو. تبه اول را داردر DEAولی در روش 

ارزیـابی   )2006کالوبـا و لینـا،  (. را کسب کرده است 9رتبه  DEAولی در روش  ،بندي پالسار رتبه اولرتبه

با پتانسـیل   و مقایسه نتایج واقعی 2005تا  1998هاي فوتبال سري اول اسپانیا در هفت فصل از عملکرد تیم

بسـتگی   دو عامل بههمزمان که جایگاه نهایی یک تیم در لیگ،  نشان داد،  DEAها ، با استفاده از روش تیم

تیم سـقوط کـرده    21در انتهاي جدول در بین  .اشاستفاده کارآمد از منابعتیم و ) توان بالقوه(پتانسیل : دارد

  ، تنها پنج تـیم مسـتحق سـقوط بودنـد و بقیـه      )ت فصلسه تیم در هف(به دسته پایین در طول دوره مطالعه 

                                                           
1 . National Football League 
2 . Major League Baseball 
3 . The Salary cap policy 
4 . placar 
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مانـدگار   Aشـان در سـري   به دلیل استفاده ناکارآمد از منابع تنهاها، پتانسیل حضور در لیگ را داشتند و تیم

ولی استفاده کارآمدتراز منابع نسبت به  ،پتانسیل سقوط داشتندهایی نیز به لحاظ نظري، تیم ،برعکس .نشدند

   )2006 و همکاران، تیا اسکیورسپیا( .ا مانع این کار شده استهسایر تیم

هاي فوتبال ایران با اسـتفاده از  ارزیابی عملکرد تیم "، در تحقیقی با عنوان)2011(کارن سلیمانی دامنه و هم

در . هـا اسـتفاده نمودنـد   از روش تحلیـل پوششـی داده   هایی تیمآبه منظور محاسبه کار ،"ریزي خطیبرنامه

و امتیـازات   دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان پشتیبانی در قالـب سـه درونـداد    قیق مذکور،تح

 .شـده اسـت   پـردازش  مد تیم به عنوان سه بروندادآهاي هر تیم و کل درکسب شده، جمعیت تماشاگر بازي

. مـد هسـتند  آکار) درصـد  39( تـیم  7تعداد  ،مطالعهتیم مورد  18از تعداد  به دست آمده، نشان داد کهنتایج 

. انـد یی بیشـتر از میـانگین کسـب کـرده    آها نمـره کـار  درصد تیم 45بوده و  80/0یی آهاي کارمیانگین نمره

هـاي فرانسـه،   هاي فوتبـال لیـگ  یی تیمآهاي فوتبال لیگ ایران کمتر از میانگین کاریی تیمآمیانگین نمره کار

 10هاي رتبه. منعکس کننده عملکردشان در لیگ نیستها، خی تیمیی برآه کارنمر. باشدانگلیس و آلمان می

قیت نسبی در نتـایج  رغم موفباشد که علیهاي وابسته به دولت میتیمبندي لیگ مربوط به جدول رده 17تا 

بـین  . باشـد مدي پرداخت بیش از حد به مربیان و بازیکنان میآدلیل عمده ناکار و استمد آکسب شده ناکار

بـین   ،بـه عبـارت دیگـر    .یی با رتبه در جدول لیگ ارتباط معناداري مشاهده نشـد آها در جدول کارتیمرتبه 

  )2011سلیمانی و همکاران،(. ارتباط معنادار وجود ندارد یی یک تیمآت ورزشی و میزان کاردرجه موفقی

اي فوتبال ایران  هاي حاضر در لیگ حرفهتیمساختار مالی اکثر با توجه به پیشینه ذکر شده، باید گفت 

بودجه عمومی، بدون قید و شرط و حسابگري،  دلیل استفاده از اعتبارات دولتی وه اي است که ب نیز به گونه

نمایند که به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران، هدر رفتن منابع مالی، نسبت به استخدام بازیکن و مربی اقدام می

ضمن  )1388 و شهرابی،1389 کروي، ؛1389 جاللی،(. دارد ها را به دنبال کیفی بازي کاهش عملکرد و افت

، به دلیل اینکه در نتیجه .گیردمد نظر قرار می نیز فقط نتایج ورزشی، هادر ارزیابی عملکرد تیم ،اینکه

هاي ثروتمند یا متکی به تیممدیران  ، از یک سوشودنمی بررسیآنها با توجه به پتانسیل  هاتیم عملکرد

دهند و از سوي ، به منظور قهرمانی در لیگ، هر نوع هزینه معقول و غیر معقولی انجام میبودجه عمومی

شود و این موضوعات به  هاي داراي امکانات متوسط و ضعیف، نادیده گرفته می دیگر، عملکرد مناسب تیم

بنابراین،  .ودش هاي فوتبال منجر میتیمهاي مدیریتی حاکم بر ترویج مدیریت هزینه و پوشیده ماندن ضعف

  :به این سوال طراحی شده استاین پژوهش در راستاي پاسخ 
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نتایج ( پتانسیل مبنايبا رتبه آنها بر  نتایج ورزشی کسب شدهها در جدول لیگ بر مبناي ه تیمبآیا رت .1

ها متناسب به عبارت دیگر، آیا نتایج ورزشی کسب شده توسط تیم مشابه است؟ )ورزشی قابل کسب

 با پتانسیل آنهاست؟

تا ، )مطابق پتانسیل(در استفاده بهینه از منابع خود و دستیابی به جایگاه مورد انتظار  ي ورزشیهاتیم .2

   مد هستند؟آکار چه حد

 

  پژوهش شناسیروش

، آمـاري جامعـه  پتانسـیل   نتـایج ورزشـی و   ،کـه طـی آن  باشـد  مـی تحلیلـی   -توصـیفی  ،پـژوهش روش 

مــورد   توصــیف و  ،اي فوتبــال ایــرانلیــگ حرفــه 1388-89تبــال حاضــر در فصــل تــیم فو 18شــامل 

امتیـاز و رتبـه کسـب    هـا در قالـب   تـیم  زشـی نتـایج ور  در ایـن راسـتا،   .تحلیل قـرار گرفـت   مقایسه و

موجـود در بایگـانی   اطالعـات  از  باشـد کـه  مـی  هـایی لیـگ  بنـدي ن ه توسط هر تـیم در جـدول رده  شد

از  نـرم   ،هـا تـیم بـه منظـور محاسـبه پتانسـیل     . اسـتخراج شـده اسـت   بـال  سازمان لیگ فدراسـیون فوت 

 هـا، اسـتفاده  بـه عنـوان یکـی از نـرم افزارهـاي روش تحلیـل پوششـی داده        1»گـر مـرزي  تحلیـل «افزار 

ــان   .شــده اســت ــه بازیکنــان و مربی ــه عنــوان  در ایــن راســتا، دســتمزد پرداختــی ب توســط هــر تــیم ب

ز کسـب شـده توسـط هـر تـیم در پایـان لیـگ بـه عنـوان برونـداد در           یا منابع مصرفی و امتیـا  درونداد

ــه شــده اســت ـــنت. نظــر گرفت ـــاصـــج حـای ـــجـن تـل از ای ـــحلـه و تـزی ــیم ل ـی ــراي هــر ت نمــره ب

طبـق فرمـول زیـر    هـر تـیم    )امتیـاز مـورد انتظـار   (از طریـق آن پتانسـیل   که  دهدبه دست می 2يدرصد

  )2010 هیسین و جونز،( :گرددمی محاسبه

)θ.λ( + θ = χ  

ــول ــن فرم ــیم  در ای ــراي هــر ت ــورد انتظــار ، =χ ،ب ــاز م ــگ =θ امتی ــاز در جــدول لی نمــره  =λو  امتی

  .باشدمی يدرصد

  ي پژوهشهایافته

 که مشاهده طوري همان .ارائه شده است ،1388-89در فصل  هاي تحت مطالعهتیمپتانسیل  نتایج ورزشی و

 بنديرده جدول با هاتیم توسط )امتیازات کسب شده( ایج ورزشینت بر اساس بندي لیگجدول رده ،شودمی

                                                           
1 . Frontier Analyst Software 
2 . Percent Score 
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ان، سپاهان اصفه چهار تیمبه این صورت که تنها  ؛یکسان نیستها تیم) امتیاز بالقوه( اساس پتانسیل بر

امتیاز کسب شده  واند به پتانسیل خود دست یافتهشیراز  مقاومت سپاسی، ملوان انزلی و استقالل تهران

سپاهان اصفهان و استیل  ولی رتبه کسب شده، تنها دو تیم. دباشمی برابر با امتیاز بالقوه ها،تیمتوسط این 

 5/9رغم افزایش علی این یکسانی، ،ستیل آذینا تیمکه در مورد  رتبه قابل کسب یکسان استبا آذین 

ابومسلم و رفت که انتظار می بر اساس پتانسیل، .باشدمی نسبت به امتیاز کسب شده، در امتیاز بالقوه امتیازي

پرسپولیس  .شدندمی در لیگ ماندگاردهم و  پانزدهمضمن کسب رتبه دو تیم انتهاي جدول،  استقالل اهواز،

تیم فوالد خوزستان و کرد میکسب ) سپاهان(قهرمان لیگ  ، امتیازي برابر با)بنديتیم چهارم جدول رده(

. آورد می ر لیگ قهرمانان آسیا را به دست ور دحض جوزبندي، ماه سوم در جدول ردهضمن کسب جایگ

 و شانزدهمهاي رتبه در لیگ، داراي جایگاه پانزده و دوازدههاي تیم ،ان و ملوان انزلیپاس همدضمن اینکه 

تفاوت در نتایج ورزشی کسب  ها نیز،در مورد سایر تیم .کرد می سقوطه لیگ پایین ب کسب و هفدهم را

  .باشدمشهود می) تفاوت در نتایج و پتانسیل(شی قابل کسب شده با نتایج ورز

  پتانسیلنتایج ورزشی و بر اساس  1388-89ها در فصل ندي تیمبرتبه جدول

  تیم

 امتیاز

  واقعی

)θ(  

نمره 

  درصدي

 )λ(  

  امتیاز قابل بهبود

 )θ.λ(  

  

  امتیاز بالقوه

)θ.λ+(θ=χ  

  رتبه بالقوه

)ρ(  
  ه واقعیرتب

 1 1  67  0  0/0  67  سپاهان 
 2 4  86/61  86/0  1,4  61  ذوب آهن 

 3 7  59  0  0/0  59  استقالل تهران
 4 1  67  14  4/26  53  پرسپولیس
 5 5  53/61  53/9  3/18  52  استیل آذین
 6 8  20/54  20/6  9/12  48  صباي قم

 7 13  91/49  91/2  2,6  47  تراکتورسازي
 8 11  67/52  67/6  5/14  46  سایپا 

 9 6  45/60  45/18  9/43  42  مس کرمان
 10 3  49/63  49/21  2/51  42  فوالد خوزستان
 11 14  48/48  48/7  3/18  41  پیکان قزوین

 12 17  41  0  0/0  41  ملوان 
 13 12  37/60  37/21  7/28  39  شاهین بوشهر

 14 9  30/53  30/15  5/45  38  راه آهن 
 15 16  81/43  81/5  3/15  38  پاس همدان

 16 18  37  0  0/0  37  شیراز پاسیمقاومت س
 17 15  09/46  09/14  0/44  32  ابومسلم 

  18 10  23/53  23/23  4/77  30  استقالل اهواز
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  گیريبحث و نتیجه

اي ایران با استفاده از یک ابزار اقتصادي به هاي فوتبال لیگ حرفههدف این پژوهش، ارزیابی عملکرد تیم

ها ق بر مبناي این واقعیت است که در آینده نزدیک، تیمنیاز به این تحقی. باشدها مینام تحلیل پژوهشی داده

ي مورد ارزیابی قرار خواهند سسات بر مبناي شاخص اقتصادؤهاي ورزشی در ایران همانند سایر مو باشگاه

؛ ها بر اساس نتایج ورزشی و پتانسیل یکسان نیستبندي تیمهاي پژوهش نشان داد که رتبهیافته .گرفت

ارآمد از منابع موجود به نتایج بهتري به واسطه استفاده ک ه اندتوانستی هاي ورزشتیم در مواقعی چنان که

  .دست یابند

اسکیور  تیااسپی ،)2009(، ژاردین )2004(، اینی الف و همکاران ) 2003a(تایج، با نتایج تحقیق هاسناین 

شان دهنده نگاه یک جانبه در همخوانی دارد که ن) 2011(، سلیمانی دامنه و همکاران )2010(و همکاران 

باشد که در آن پتانسیل هاي فوتبال معتبر دنیا و لیگ ایران به نتایج ورزشی میسیستم ارزیابی عملکرد لیگ

ها در طول فصل، شود هنگام قضاوت در مورد عملکرد تیمپیشنهاد می ،بنابراین. شودها نادیده گرفته میتیم

ط تیم، بلکه جایگاه قابل حصول بر مبناي پتانسیل نیز مد نظر قرار ی کسب شده توسینه فقط جایگاه نها

هاي فوتبال در یک فصل فقط بر مبناي شیوه کند که عملکرد تیممقایسه حاضر این امکان را فراهم می. گیرد

هاي ورزشی و سازي تیمخصوصی بحثبا توجه به . ین یا باالي جدول ارزیابی نشودیرایج قرارگیري در پا

اي، این موضوع اهمیت ت استفاده مناسب از منابع در اختیار براي حضور در عرصه رقابت حرفهضرور

  .اي داردفزاینده

در لیگ برتر ماندگار  ،کردندتر سقوط مینییشان به لیگ پابر مبناي منابع بایستمیهایی که برخی تیم    

یک تیم در لیگ، بیشتر به استفاده کارآمد آن ی یرسد که جایگاه نهابه نظر می ،بنابراین .شدند و بر عکس

از نقطه نظر مدیریت عملکرد، این موضوع  .تیم) منابع مصرفی(بستگی دارد تا به پتانسیل  عشتیم از مناب

ست که به موفقیت ورزشی هابه فعلیت رساندن پتانسیل تیمدر  هاتیممدیران ی یدهد که این توانانشان می

باشند، تفاوت در  به حداکثر پتانسیل خود دست یافتهکه چند تیم  که در صورتی بدیهی است. شودمنجر می

     یکی از  ،بنابراین. خواهد بود )پتانسیل( ها فقط با توجه به منابع در دسترسنتایج ورزشی این تیم

به  هاتواند بررسی نحوه استفاده مفید از منابع موجود و دستیابی تیمهاي پژوهشی آتی میگیريجهت

  .باشدحداکثر پتانسیل آنها 
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The purpose of this research is to evaluate the performance of Iranian  pro-

league  soccer teams, comparing the sports results that they actually  obtain  

with those, that should have obtained on the basis of their potential, and to 

propose a future course of action . 

In order to assess the potential of each team in the Iranian professional soccer 

league in 2009-2010-season an out put- oriented version of Data envelopment 

Analysis is used. In this way, it is possible to calculate the number of points a 

team could have achieved with an efficient use of its actual resources and 

consequently, its potential position in the league classification. 

Results revealed that between 18 team, only the table actual and potential of two 

teams(Sepahan , Estil azin) is coincide. However the league champi 

 (Sepahan) is the team with the highest efficiency and potential.  

Moreover , there are the teams that potentially could have achieved a better final 

position instead actual position such as Perspolis (1 instead 4) , Fulad khozestan 

(3 instead 10), Esteghlal ahvaz (10 instead 18) and Abomoslem (15 instead 17), 

but due to inefficient use of their resources could not achieved  proper result 

that lead two last teams to the relegation to lower division . 

Conclusions: first, in order to judge a teams performance throughout a season, 

we would recommend taking into account not just the actual final position 

achieved (top or bottom teams), but also the position that the team potentially 

should have achieved.  Second, it seems that a teams final league position 
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depends more its efficient use of resources than on it potential, since team that 

should have been relegated according to their resource instead remained in the 

first division, and vice versa. 

The results of this research have demonstrated importance of an efficient use of 

resources to obtain great sports results. So, one possible future line of research 

would involve providing mechanism allowing teams to improve their efficiency.    

Key words: Performance, Potential, Iranian Pro-League Soccer and Data 

Envelopment Analysis                                                                                         

 

 

 

         


