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 چکیده
این ارزیابی از  برای. استلیگ برتر فوتبال ایران  یها میتحاضر ارزیابی عملکرد  پژوهشهدف از 

فتن و همچنین با در نظر گر پژوهش ۀد. با مراجعه به پیشینشاستفاده  AHPو  DEAمدل 

ثابت هر  یها هیسرما، دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و ها دادهدسترسی به 

عنوان خروجی در شده و تعداد تماشاگر بهعنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسبباشگاه به

متخصص  15با نظرسنجی از  ها شاخصوزن هر یک از این ، AHPنظر گرفته شد. با استفاده از مدل 

، با استفاده از مدل هر شاخصدر  ها باشگاهدست آوردن اطالعات هد و پس از بشورزشی تعیین 

DEA-CCR  نتایج ندشد یبند رده بر مبنای نمرات کارآیی ها میتو  شدعملکرد باشگاه ارزیابی .

 457/5 کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایرانمیانگین نمرات  3133-3133در فصل  دهدمینشان 

است و تیم استقالل  نیآذ لیاستشاهین، ابومسلم و  یها میتمربوط به  کارآیی ۀترین نمراست. بیش

. همچنین نتایج ه استرا به خود اختصاص داد کارآیی ۀکمترین نمر 131/5 کارآیی اهواز با نمرۀ

-بهد. در جدول مسابقات همخوانی وجود ندار ها آن با رتبۀ ها میت کارآیی ۀرتب بین دهدمیشان ن

لیگ برتر ایران  یها میتدر  یناکارآمدعامل  نیتر مهم توان یم، پژوهشکلی با عطف به نتایج  طور

پیشنهاد  ها میت. در این زمینه به مدیران بیان کرد کمدستمزدها و کسب درآمدهای  بزرگرا رقم 

د. همچنین باشن یشتریب کارآیی ۀو افزایش درآمدها در پی کسب نمر ها نهیهزبا کاهش  شود یم

در لیگ برتر فوتبال ایران  کارآییکاری کلی برای افزایش عنوان راهبه ها باشگاه یساز یخصوص

 . شود یمپیشنهاد 

 DEA، لیگ برتر فوتبال، باشگاه، کارآییعملکرد،  :واژگان کلید

 Email: j.soleimani.d@Gmail.com                                                            *نویسنده مسئول
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 مقدمه

عنوان یکی از چند صنعت برتر در سطح دنیا شناخته شده است. صنعت در قرن حاضر، ورزش به

مانند بیمه، حمل و نقل، الر خروجی، باالتر از صنایعی میلیارد د 512ورزش آمریکا با 

در میان را  5اخلی، فلزات، نفت و گاز و الکترونیک، مقام یازدهم تولید ناخالص دیخودروساز

در مقایسه با سایر  فوتبال ،(. در این بین5داده است )خود اختصاص به  صنایع این کشور

 5991. آغاز تجاری شدن فوتبال به سال تاس داشتهی ی ورزشی رشد قابل توجهها رشته

ش با پرداخت رقم باالیی حق پخ 2که فردی به نام مورداک روی داد. این اتفاق زمانی گردد یبرم

 ریتأثفوتبال تحت  یدرآمدهاد. پس از این دهه، کرلیگ انگلیس را خریداری  یها یبازتلویزیونی 

میلیونی برای دریافت حق پخش تلویزیونی و قراردادهای سنگین با حامیان مالی  یها پرداخت

تحوالت ساز بسیاری از زمینه ،در بازار بورس ها باشگاهقرار گرفتن (. پس از این، 2) چند برابر شد

در بازار بورس قرار  5991عنوان اولین باشگاه در سال در دنیای فوتبال شد. تاتنهام انگلیس به

 اخیر صنعت فوتبال دلیلی بر اثبات این موضوع است که یها دهه(. تمامی تغییرات 1) گرفت

 ،پردازند ینمبه رقابت  یورزش ۀعرص دیگر تنها در ها آنو  دارندتوجه  یتجاراهداف به  ها باشگاه

 . دارند یدیشدرقابت  زین ییدرآمدزاو تجارت  ۀدر عرص یاقتصاد واحدهای عنوانبه بلکه

 لیتشک)واحدها(  ها ستمیرسیزاز  یا مجموعهو خدماتی از  یدیتول، یصنعت، یاقتصادهر واحد 

واحدها و  نیاعملکرد  یبررس تیریمدو  یکاربرد اتیاضیرمهم  اریبساز مباحث  یکیشده است. 

 (.4-6)است  ستمیس یکلبر عملکرد  ها آن ریتأث

و  حیصح ۀبه سمت استفاد ها آنسوق دادن  برای سازمان هر یها ستمیسارزیابی عملکرد زیر 

تحت  یواحدها، اطالع از عملکرد قتیحقکننده باشد. در کمک اریبس تواند یماز منابع،  نهیبه

مناسب  یها یریگ میتصمرا در  ریمد تواند یماست که  ییابزارها نیتر مهماز  یکی، ریمدنظارت 

 دکن یریگ میتصمواحد  ۀتوسع ای دیتحد ۀدربار تواند یم ریمد شاخص نیادهد. به کمک  یاری

حس رقابت  جادیابه  ها ستمیس، تجربه نشان داده است ارزیابی عملکرد در نیا(. عالوه بر 9-7)

 گریداز  (.4-6)ثبت خواهد گذاشت م ریتأث ستمیس یکلو بر عملکرد  منجر شده واحدها نیب

بین  ها پاداش، درآمدها و ها بودجه صیتخص یچگونگبه بحث  توان یممزایای ارزیابی عملکرد 

                                                           
1. GDP: Gross Domestic Product  
2. Rpert Murdoch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_domestic_product
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 نهیزم نیارا در  یدیمف یالگو تواند یم. روشن است که نتایج ارزیابی عملکرد ستها ستمیرسیز

 (.9،7 -55) کندفراهم 

 ها دادهمدل تحلیل پوششی  کارآییابی عملکرد و تعیین ارزیبرای  ها مدلترین یکی از پرکاربرد

(DEA)1 است. مانند  کار گرفته شدهبهارزیابی عملکرد  برایکه تاکنون در تحقیقات زیادی  است

طور عنوان صنعت، بهدر سیستم ورزش به استفاده از این مدلاقتصادی  یها بخشسایر 

با استفاده از ( اولین کسانی بودند که 5979. زاک و همکاران )استچشمگیری در حال افزایش 

لیگ  یها میت کارآیی ها آنبه ارزیابی عملکرد در سیستم ورزش پرداختند. ی ریاضی ها مدلبرخی 

. هافلر و پین نیز در همان سال با تجزیه و تحلیل کردند را تجزیه و تحلیل 2بسکتبال آمریکا

(. 52) ود با نتایج زاک و همکاران پرداختندنتایج خ ۀبه مقایس در لیگ بسکتبال آمریکا کارآیی

 سبالیببرتر  گیلو  2111تا  5995 یها سال نیب 3کایآمرفوتبال  یمل گیل کارآییبررسی 

 یها میت( و بررسی عملکرد 51) (2114توسط اینلوف ) 2115تا  5991 یها سال نیب 4کایآمر

5( توسط وو2119) کیالمپکننده در شرکت
 .انداین تحقیقات ۀاز جملنیز  (54و همکاران ) 

که با توجه به  هستند ییها بخشاز  ها آنکننده در شرکت یها میتفوتبال و  یا حرفه یها گیل 

ارزیابی  برای ها آندر  DEAاصلی صنعت فوتبال، استفاده از مدل  عنوان هستۀبه شانتیاهم

 عنوانبه ؛ه انجام شده استزیادی در این زمین یها پژوهشو تاکنون  دارد یا ژهیوعملکرد اهمیت 

 یها باشگاهعملکرد  ۀبه ارزیابی و مقایس DEAبا استفاده از مدل ( 2119) 6و دوویس نمونه باروس

با بررسی وضعیت  پژوهشنتایج این  .(51) اند پرداختهفوتبال در دو کشور یونان و پرتغال 

بودند مشخص  کارآییمیزان را که در حال رشد یا کاهش  ییها باشگاهطی چند دوره،  ها باشگاه

لیگ فوتبال برزیل  یها میتی به ارزیابی عملکرد پژوهش( نیز در 2119همکاران ) س ود. باروکر

استفاده  کارآییگیری برای اندازه DEAرگرسیون و  یها مدلاز  پژوهش(. در این 56) اند پرداخته

. اند دهکرکارا عمل ال برزیل نشان داد تنها چهار تیم در لیگ فوتب پژوهششده است. نتایج این 

و سیر تکاملی آن در لیگ فوتبال  کارآییبه بررسی  یا مقاله( در 2119) 7گاردیو و همکاران

که  ییها میت دهد یمنشان  پژوهش. نتایج این (57) اند پرداخته DEAاسپانیا با استفاده از مدل 

                                                           
1. Data Envelopment Analysis 
2. NBA 
3. NFL 
4. MLB 
5. Wu 
6.  Barros & Douvis 
7. Garrido et al 
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 1. لیدارندفعی و تهاجمی بهتری تدا کارآییبندی قرار دارند باالی جدول رده ۀدر نیم معموالً

میزان  پژوهشدر این  .(52) ورزش کره پرداخت یا حرفه یها گیل( به ارزیابی عملکرد در 2119)

عنوان خروجی در نظر گرفته عنوان ورودی و میانگین تماشاگر و درصد برد بهدستمزد و هزینه به

ده است. در این کرکارا عمل  صورتبه ن داد در لیگ کره تنها یک تیمشده است. نتایج نشا

در ساختار  یتغییرات باید کارآییدست آوردن هبرای ب ها میتکه سایر  کند یملی پیشنهاد  خصوص،

( با استفاده از تکنیک 2151) 2وجود آورند. جاردینهبخصوص در مدیریت منابع به ،خود یعملیات

DEA-BCC  وDEA-CCR  (. در 59) فرانسه پرداخته استفوتبال  یها باشگاهبه ارزیابی عملکرد

از دو ورودی شامل دستمزدهای پرداختی و جمعیت شهر میزبان و دو خروجی  پژوهشاین 

ده است. نتایج شارزیابی عملکرد استفاده  ۀمحاسب برای شده و گردش مالی فصلامتیازات کسب

. تیدمن و یستندن کارآمدترین واحد ،بهترین تیم قهرمان یا سودآورترین باشگاه نشان داد پژوهش

به ارزیابی عملکرد بازیکنان فوتبال لیگ آلمان  DEAبا استفاده از مدل ( 2151) 3فرانکسن

آن در  ۀبازیکنان هر تیم و رتب کارآیینشان داد بین میانگین  پژوهش(. نتایج این 59) پرداختند

را با  بال یونانفوت یها میت( عملکرد 2151) 4وجود دارد. تنسیسارتباط مثبتی جدول مسابقات 

 یها میت کارآییعملکرد و نیز ( 2151) 5(. اسکور و سبرین21)کرد ارزیابی  DEAاستفاده از مدل 

(. نتایج 25کرد )کننده در لیگ قهرمانان اروپا را با استفاده از این مدل تجزیه و تحلیل شرکت

   است.بع در دسترسشان صحیح از منا ۀاستفاد ها میت کارآییعامل در تعیین  نیتر مهم نشان داد

 ها میتارائه شده که در آن  یبند ردهعالوه بر جدول مسابقات، یک جدول  ها پژوهشاین  در بیشتر

 طوربهاساس عالوه بر عملکرد ورزشی، عملکرد مالی و  نیا بر. شوند یم یبند رده کارآیی بر اساس

  شود.میتجزیه و تحلیل  نیز ها میت کارآییکلی 

برای هر فصل همواره مقادیر زیادی از منابع  ها میت یساز آمادهمانند سایر کشورها،  در ایران نیز

شده کسب ازاتیامتبر اساس  ها میت و در پایان هر فصل کند یممادی و غیرمادی را طلب 

و سایر عوامل  هاستتنها موفقیت ورزشی تیم اییبند رتبه. مبنای چنین ندشو یم یبند رتبه

-، امکانات در دسترس، صورت سود و زیان، میزان جذب تماشاگر و بهها نهیهز انزیممرتبط مانند 

که کارآمدی فوتبال، کارآمدی در  است. این در حالی شود یمگرفته  دهیناد ها آن کارآییطور کلی 

                                                           
1. Lee 
2. Mathieu Jardian  
3. Tammo Francksen&Torben Tiedemann 
4. Bouzidis Panagiotou Thanasis 
5. Manuel Espitia-Escuer and Lucıa Isabel Garcıa-Cebrian 
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به عبارت دیگر تیم کارآمد، تیمی است که در  ؛(56) شود یممالی و ورزشی را شامل  ۀهر دو زمین

 مالی و ورزشی موفق باشد.  ۀنهر دو زمی

فوتبال بر اساس تمامی عوامل مرتبط  یها باشگاه کارآییبا توجه به این نکات و اهمیت ارزیابی 

است،  انجام نشدهی در ایران پژوهشمالی و ورزشی و با در نظر گرفتن این نکته که تاکنون چنین 

. رسد یمر فوتبال ضروری به نظر لیگ برت یها میتارزیابی عملکرد  ی مناسب برایانجام تحلیل

استفاده از  یراستادر  شتریبما را هر چه  یباشگاه یها میتو  گیل تواند یم اییبندرده نیچن

بهتر  صیتخصو  یگر یا حرفه یسوروز در جهت بهبود عملکرد و حرکت به و به یعلم یها مدل

 یتیریمد یریرپذیتفسو  یاضیر یساز مدل ۀیپابر  ییها روشمطالعه، از  نیامنابع سوق دهد. در 

 استفاده شده است. ها آن کارآیی زانیمبرتر بر اساس  گیل یها میت یبند رده برای
 

 روش پژوهش
 

 یا توسعههدف کاربردی و  از نظرمیدانی و  ها دادهتوصیفی و به لحاظ گردآوری  پژوهشروش این 

-5199تر فوتبال ایران در فصل لیگ بر یها باشگاه ۀآماری پژوهش حاضر شامل کلی ۀجامعاست. 

این  ۀصورت کل شمار کلیبه ،آماری ۀعلت کوچک بودن جامعباشگاه بود. به 59به تعداد  5199

 شدند.آماری انتخاب  ۀنمون عنوانبه ها میت

 یاضیر یها یساز مدل، یناپارامتر یها کیتکن رینظ ییکردهایروبه کمک  ها دادهتجزیه و تحلیل 

در نظر گرفته شده از  یها شاخصتعیین وزن هر یک از  برای. انجام شد یتیریمد یها کیتکنو 

 EXPERT CHOESافزار ا استفاده از نرمب هاداده ها لیتحلد. تجزیه و شاستفاده  AHPتکنیک 

استفاده  DEAارزیابی عملکرد توسط مدل  برای AHPآمده از مدل دستهب یها وزن. شدانجام 

 DEA یها مدلبنای تمامی (. زیر25است )ارزیابی عملکرد  یها کیتکنیکی از  DEAمدل . شد

روز به روز گسترش یافته است. به  DEA(. مدل 22) است( 5917شده توسط فارل )مدل ارائه

 (.24) مقاله در این زمینه نگارش شده است 4111در حدود  2119طوری که تا سال 

استفاده  DEA (DEA-CCR)وجود در تکنیک م یها مدلاز یکی از  کارآیی یها اندازهتعیین  برای

 افزارحل این مدل از نرم برای(. 21( معرفی شد )5979توسط چارنز و همکاران ) CCRشد. مدل 

DEA-Solver  افزار به کمک نرم یسینو برنامهو همچنینGAMS .استفاده شد 
 

 نتایج

 انجام شد:در چهار مرحله به شرح زیر  پژوهشمراحل اجرای 
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 ها یخروجو  ها یورودانتخاب  :ولا ۀمرحل

و همچنین با در  پژوهش ۀو با مراجعه به پیشین پژوهشاول، با در نظر گرفتن هدف  ۀدر مرحل

ارزیابی عملکرد  برای، دو ورودی و سه خروجی به شرح زیر ها دادهنظر گرفتن در دسترس بودن 

 شدند:به شرح زیر انتخاب  ورودی یها شاخصد. شلیگ برتر فوتبال ایران انتخاب  یها باشگاه
اول  ۀدست .استسه دسته  ها باشگاهپرداختی  یدستمزدها: پرداختی یدستمزدهامیزان   .5

 2و لیچ باروس(، 26( )2111) 5هاس .شود یمامل را شپرداختی تیم به مربیان  یدستمزدها

نوان عاملی عاز این فاکتور به ( در تحقیقات خود56( )2119) 1و همکاران س( و بارو27) (2116)

دوم دستمزدهای  . دستۀاند نمودهفوتبال استفاده  یها میتثر بر عملکرد درجهت ارزیابی عملکرد ؤم

هر تیم ورزشی را به  یها نهیهزاز  یا عمدهکه بخش  شود یمپرداختی تیم به بازیکنان را شامل 

انسکی و زیم و( 29( )5999) 4. شواهد تحقیقات زیمانسکی و کوی پرزدهد یمخود اختصاص 

میان میزان موفقیت ورزشی تیم با میزان دستمزد بازیکنان آن  ( نشان داد29( )5997) 1اسمیت

( در تحقیقات خود 26( )2111( و هاس )11( )2114تیم ارتباط وجود دارد. هاس و همکاران )

خش سوم . باند گرفتهعنوان ورودی در نظر این فاکتور را به فوتبال یها میتارزیابی عملکرد  برای

پرداختی به کارکنان تیم همانند پزشک، ماساژور، مسئول تدارکات و افراد تمرین  یدستمزدهانیز 

در معیار دستمزدهای پرداختی تیم سه  ،پژوهشاز این رو در این  ؛شود یمدهنده را شامل 

ته عنوان ورودی در نظر گرفمعیار دستمزد مربیان، دستمزد بازیکنان و دستمزد کارکنان بهزیر

 شد. 

 

مواردی همانند استادیوم خصوصی، کمپ تمرین  ها باشگاهثابت  یها هیسرماثابت تیم:  یها هیسرما .2

امکانات  کنندۀکه منعکس ردیگ یبرماداری و ماشین آالت اداری را در  یها ساختمانخصوصی و 

 عنوانبه تواند یمبر عملکرد ورزشی  مثبت ریتأث. این معیار عالوه بر استدر دسترس هر تیم 

 برای ها یورودعنوان یکی از از این رو، از این معیار به ؛دکنثر برای درآمدزایی تیم عمل ؤعاملی م

 د.شلیگ برتر فوتبال استفاده  یها میتارزیابی عملکرد 

                                                           
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

. کندمید ورزشی تیم را ارزیابی عملکر ریمتغشده توسط تیم در پایان فصل: این امتیازات کسب .5

(، کزمان و 15( )2114) 5(، اسکور و سیبرین26( )2111(، هاس )11( )2114هاس و همکاران )

 (52) (2119) 4(، لی59()2119(، جاردین )11()2119) 1س(، داویس و بارو12( )2117) 2مارو

رزیابی عملکرد ا برایعنوان خروجی ( از این شاخص به56) (2119و همکاران ) باروس و

 .اند دهکرفوتبال استفاده  یها باشگاه
 

(. در 21) دهد یممیزان موفقیت مالی تیم را نشان  ریمتغمیزان درآمدهای تیم در پایان فصل: این  .2

 تاین شاخص درآمدهای حاصل از حق پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ، تجارت، بلی پژوهشاین 

(، 26) (2111) . هاسشود یمدرآمدهای تیم را شامل فروشی، ترانسفر بازیکن، تبلیغات و سایر 

و  باروس(، 59) (2151) (، جاردین11) (2119) باروس(، داویس و 14) (2116) 5کزمان

 . اند دهکرفوتبال استفاده  یها میتارزیابی عملکرد  برای( از این شاخص 56) (2119) همکاران
 

موفقیت مالی و ورزشی  ۀودی به هر دو زمینحدا میزان جذب تماشاگر به استادیوم: این فاکتور ت  .1

یک تیم  یها یبازبه عبارت دیگر، در شرایطی تعداد تماشاگر بیشتری از  ؛شود یمتیم مرتبط 

بیشتر نیز  بهتری قرار داشته باشد و تماشاگرِ وضعیتکه آن تیم از نظر ورزشی در  کند یمدیدن 

(، 26( )2111(، هاس )11()2119) باروس. داویس و استبیشتر برای باشگاه  درآمدِ ۀبه منزل

عنوان یکی به ریمتغ( در تحقیقات خود از این 52) (2119( و لی )11) (2114هاس و همکاران )

 .اند دهکرفوتبال استفاده  یها میتدر ارزیابی عملکرد  ها یخروجاز 

 DEAات در افزایش یابد خطای محاسب ها یخروجو  ها یورودد هرچه تعداد کرنکته: باید اشاره 

اشتباه و افزایش ضریب اطمینان در  جلوگیری از برخی تفسیرهای برایبراین ابن ؛ابدی یمافزایش 

 دارند، ها میتکمتری بر عملکرد ورزشی  ریتأثهای دیگر که ریمتغاز گنجاندن  DEA یها لیتحل

 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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 ها باشگاهوری اطالعات : گردآدوم ۀمرحل

اطالعات مربوط به  ، با مکاتبه با فدراسیون فوتبال ایرانها یخروج و ها یورودپس از انتخاب 

از منابع اسنادی موجود در فدراسیون فوتبال استخراج  مد نظر یها یخروجو  ها یوروددر  ها میت

 د.ش

 AHPبا استفاده از مدل  ها یخروجو  ها یورودسوم: تعیین وزن  ۀمرحل

 ها میتدر نظر گرفته شده بر عملکرد  یها یخروجو  ها یورودهر یک از   ریتأثبدون تردید میزان 

از  ها شاخصدست آوردن ارزش هر یک از این هاز این رو، در این مرحله برای ب نیست؛یکسان 

فنون  نیتر معروفیکی از  AHPد. مدل شاستفاده   1(AHPمدل تحلیل سلسله مراتبی )

(. اساس این 21د )شاعتی معرفی چند معیاره است که برای اولین بار توسط س یریگ میتصم

ل ئدر حل مسا AHPمبنای مقایسات زوجی بنا نهاده شده است. قابلیت باالی تکنیک ر تکنیک ب

مانند مختلفی  یها نهیزماین مدل در  از ده استشباعث  یریگ میتصمبا معیارهای چندگانه در 

-بهورزی، تخصیص منابع و عملکرد، کشا یریگ اندازهنفتی،  یها دانیم ۀگیری برای توسعتصمیم

حاضر مراحل استفاده از  پژوهش. در شودمیطور گسترده استفاده گیری بهکلی در تصمیم طور

 :استبه شرح زیر  AHPمدل 

 آن  ۀدهندتشکیل یمورد تصمیم به اجزا ۀگام اول: تقسیم مسئل

شد در آورده  میمتصاز عناصر  یمراتبصورت سلسله به یریگمیتصمله و هدف ئ، مسمرحله نیادر 

 5مد نظر درخت سلسله مراتبی مطابق شکل  یها شاخصبر اساس  و ندابا هم در ارتباط که

 د.شترسیم 

 

 

 

 

                                                           
1. Analytical Hierarchy Process 



 331                                                                          ی لیگ برتر فوتبال ایران با....ها میتارزیابی عملکرد 

 

 

 

 

                  

  

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 AHPدر مدل  ها باشگاه(: درخت سلسله مراتبی ارزیابی عملکرد 3شکل )

 

لیگ برتر فوتبال بود، در باالترین سطح  یها میتهدف که همان ارزیابی عملکرد  در این ساختار 

د. در سطح اول هر بخش، شترسیم  ها یخروجو  ها یورودقرار گرفت. سطوح بعد نیز در دو بخش 

ورودی و  یها شاخص. در بخش اند گرفتهتصمیم قرار  یها نهیگزمعیارهای تصمیم و در سطح دوم 

ثابت و میزان دستمزد پرداختی هر تیم به افراد تحت استخدام خود قرار  ۀدر سطح اول سرمای

تصمیم شامل  ۀدر سطح دوم خود دارای سه گزین که گفته شد معیار دستمزد گونه همانگرفت. 

خروجی نیز در سطح اول سه  یها شاخص. در بخش استدستمزد بازیکنان، مربیان و کارکنان 

 و درآمدهای کسب شده تیم قرار گرفت.  تماشاگران شده، تعدادمعیار امتیازات کسب

 (یده وزنبندی معیارها با استفاده از مقایسات زوجی )تگام دوم: اولوی

 یها میتارزیابی عملکرد  

 لیگ برتر فوتبال ایران

  
ها یورود ها یخروج   

  
   

 سرمایه
 امتیاز تماشاگر درآمد

 دستمزد

 

 کارکنان
 بازیکن کارکنان مربی
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متخصص مدیریت ورزشی خواسته شد تا با انجام  11از  ن مرحله، برای هر جفت از معیارهادر ای

چگونه  Bبت به معیار نس Aال پاسخ دهند که میزان اهمیت معیار ؤمقایسات زوجی به این س

اولویت را نسبت به  هردر واقع در این مرحله از هر متخصص خواسته شد تا ارزش نسبی  است.

 ۀدهندبندی، یک نشاند. در این اولویتکنمشخص  9اولویت دیگر، با انتخاب عددی بین یک تا 

 برای ها ارزشود. معیار نسبت به معیار دیگر ب هراهمیت  بیشترین ۀدهندنشان 9اهمیت برابر و 

بر را زوجی  ماتریس مقایسات 1تا  5دست آوردن وزن متوسط هر معیار نرمال شدند. جداول هب

 .دهد مینشان  تصمیمعناصر ن برای هر یک از اساس تلفیق نظرات متخصصا

 ها یخروج(: ماتریس مقایسات زوجی در معیار 3جدول شماره )

 تماشاگران درآمدها امتیازات 

 195654/2 16241/1 5 امتیازات

 919919/2 5 777997711/5 درآمدها

 5 117949/1 497199725/1 تماشاگران
 

 

 ها یورود(: ماتریس مقایسات زوجی در معیار 2جدول)

 

 

 

 ر دستمزدها(: ماتریس مقایسات زوجی در معیا1جدول )

 

 ینسب یها وزنمحاسبات گام سوم: 

با استفاده  میتصماز عناصر  کی هر تیاولو نییتع یبراانجام محاسبات الزم  AHPدر  یبعدقدم 

 سیماترمجموع اعداد هر ستون از در این مرحله  .بود یزوج ساتیمقا یها سیماتراز اطالعات 

 نیانگیم ،سپس. شد میتقسهر عنصر ستون بر مجموع اعداد آن ستون  و محاسبه یزوج ساتیمقا

 ی ثابتها هیسرما دستمزدها 

 21257726/1 5 دستمزدها

 5 915924194/1 ی ثابتها هیسرما

 دستمزد کارکنان  دستمزد بازیکنان دستمزد مربیان  

 15999/6 111499/1 5 دستمزد مربیان 

 971199/1 5 996542/5 دستمزد بازیکنان 

 5 541412/1 519216/1 دستمزد کارکنان 
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عناصر  ینسبوزن  نیگانیم نیا. شدندنرمال شده محاسبه  ساتیمقا سیماتراعداد هر سطر از 

 .کند یمرا ارائه  سیماتر یسطرهابا  میتصم

 دست آوردن ارزش کلی هر گزینههب گام چهارم:

دست آوردن ارزش هر معیار با هم همنظور بآمده از هر گزینه بهدستهآخر نمرات ب ۀدر مرحل

عنصر در وزن  هر ینسبمرحله وزن  نیا، در میتصم یها نهیگز یبند رتبهمنظور بهادغام شدند. 

را  دست آمده برای هر شاخصهوزن ب 4 جدول .دیآدست هب یینهاتا وزن  شدعناصر باالتر ضرب 

 یها دادهدست آوردن هب برایمرتبط با هر خروجی و ورودی  یها داده. این اوزان در دهد یمنشان 

 . شدنهایی اعمال 

 AHPتفاده از مدل ( : وزن نهایی معیارهای در نظر گرفته شده با اس7جدول )

 

ر ب ها میتبندی و رتبه DEA-CCRبا استفاده از تکنیک  ها میتد چهارم: ارزیابی عملکرۀ مرحل

 کارآیی یها اندازهمبنای 

بود. در این مرحله از مدل  DEAبا استفاده از مدل  ها میت، ارزیابی عملکرد پژوهش یبعد مرحلۀ

DEA-CCR افزار انجام محاسبات نرمبرای  همچنین، د.شاستفاده  ها میتارزیابی عملکرد  برای

DEA- Solver افزارنرمریزی به کمک و برنامهکار گرفته شد بهGAMS  در این مرحلهانجام شد . 

بندی . در این رتبهشدندبندی رده DEA-CCRآمده از مدل دستهبر اساس نمرات ب ها میت

 نمرۀ است گفتنیباالتر قرار گرفتند.  یها رتبهدر  داشتندبیشتری  کارآیی ۀکه نمر ییها میت

 رتبۀ 1. جدول استکامل  کارآیی دهندۀیک نشان ۀکه نمر استعددی بین صفر تا یک  کارآیی

 
 وزن زیرمعیارها وزن معیار

 ورودی
 149/1 دستمزدها

 115/1 دستمزد بازیکنان

 162/1 دستمزد مربیان

 197/1 دستمزد کارکنان

 - - 412/1 ی ثابتها هیسرما

 خروجی

 497/1 درآمدها

 122/1 امتیازات - -

 592/1 تماشاگران
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تیم  ۀبهتر رتب ۀمقایس برای. ستون چهارم این جدول نیز دهد یمبندی نشان هر تیم را در این رده

 .  دهد یمدر جدول مسابقات بر مبنای سیستم امتیازی را نشان 

 بنای نمرات کارآییبر م ها میت(: جدول رده بندی 0جدول )

  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

 ری شهر آهن راه 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

 

 

مقایسه  ها آن کارآیی ۀدر جدول پایانی مسابقات با رتبرا تیم  ۀرتب یا سهیمقاصورت نیز به 2شکل 

 . کند یم
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 در مسابقات ها آنبا رتبه  ها میت(: مقایسه رتبه کارآیی 2شکل )

در لیگ برتر  ها میت کارآییمیانگین نمرات  5199-5199طور کلی نتایج نشان داد در فصل به

کننده، تنها سه تیم شاهین، ابومسلم و استیل تیم شرکت 59ان . از میاست 714/1فوتبال ایران 

 ۀترین رتبپایین 151/1 ۀ. تیم استقالل اهواز نیز با نمردارندکامل(  کارآیییک ) کارآیی ۀآذین نمر

به خود اختصاص داد. همچنین نتایج نشان داد  کارآییبر مبنای نمرات را  ها میتبندی جدول رده

 در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد. ها آن ۀو رتب ها میت کارآیی ۀبین رتب

 گیریبحث و نتیجه

دست هب 714/1در لیگ برتر فوتبال ایران  ها میت کارآییمیانگین نمرات ، پژوهشنتایج بر اساس 

 کارآییبا میانگین  2117تا  2114 یها سالدر لیگ فرانسه طی  کارآییکمتر از میانگین  آمد که

 (2117، کزمان و مورو) 91/1 کارآیی(، لیگ برتر انگلیس با میانگین 59) (2151، جاردین) 91/1

 است.( 11) (2114 ،هاس و همکاران)92/1 کارآییآلمان با میانگین  یگایل بوندس( و 12)

ی شهرهای کوچک که جمعیت ها میت ، در مقایسه باجمعیتشهرهای پر یها میت نتایج نشان داد

. نتایج این بخش پژوهش با نتایج پژوهش باروز و همکاران دارندکمتری  کارآیی کمتری دارند

( در فرانسه نتایج مشابهی را 59) (2151اما جاردین ) است،( در برزیل در تضاد 56) (2119)

تر آساندسترسی به منابع دولتی  ویژه صنعتیدر شهرهای بزرگ و به رسد یمبه نظر  د.کرگزارش 
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در انتهای فصل  ناکارآمدیف هزینه زیادهای زیاد در ابتدای فصل و و این دسترسی به صر است

 . شود یم منجر

، تنها سه تیم )شاهین بوشهر، 79 -79کننده در لیگ ایران در فصل تیم شرکت 59از میان 

. این بدان مفهوم داشتندکامل(  کارآیییک ) کارآیی ۀابومسلم مشهد و استیل آذین تهران( نمر

تبال ایران که در لیگ فو است
1

یک بودند که این میزان کمتر از لیگ  کارآیی ۀدارای نمر ها میت 6

آلمان بود که در آن بیش از 
1

یک بودند  کارآیی ۀتیم( دارای نمر 59)هفت تیم از میان  ها میت 3

بر اساس )کامل در لیگ کره  کارآییبا  یها میت( و بیشتر از تعداد 11) (2114 ،)هاس و همکاران

تیم در لیگ  52 دهدمینشان  ها میتشدن دو سوم از  ظاهرناکارا ( بود. 52) (2119،لی پژوهش

متناسب با  ها آنو خروجی  اند دهنکربرتر از منابع و امکانات در دسترس خود به خوبی استفاده 

با محدود  شودیملیگ و فدراسیون پیشنهاد به مدیران سازمان  یست؛ از این رون ها آنورودی 

 یها سالدر فصول برگزاری مسابقات با توجه به تراز مالی  ها میتگذاری کردن سطح سرمایه

در آغاز فصل  یناکارآمدعامل اصلی  عنوانبه ها میتبیش از ظرفیت  ۀاز هزین ها آن ۀگذشت

 جلوگیری نمایند. 

اول و دوم در جدول مسابقات  یها مقامکسب با وجود ن دو تیم سپاهان و ذوب آه ،براساس نتایج

قرار گرفتند. این بدان  54و  51 یها رتبهدر  کارآییبر مبنای نمرات  ها میتبندی در جدول رده

تیمی که بیشترین امتیاز را دارد بهترین تیم  ،که بر خالف دیدگاه عمومی تماشاگران است یمعن

ورزشی تیم و میزان  شکستموفقیت یا  ارتباطی بین گونهبه عبارت دیگر هیچ نیست؛دوره 

. این دشو ینمعنوان کاراترین تیم معرفی بهلزوماً آن وجود ندارد و تیم قهرمان مسابقات  کارآیی

( در 59) (2151( در لیگ فوتبال برزیل، جاردین )56) (2119نتایج با نتایج باروز و همکاران )

( 26) (2114( در لیگ برتر انگلیس، هاس و کوچر )11) (2111لیگ دسته یک فرانسه، هاس )

( در لیگ برتر انگلیس، 27) (2116باروز و لینچ ) ها پژوهشاما با نتایج  ،در لیگ آلمان مشابه بود

( در لیگ 25) (2114)سوکر(، اسکور و سیبرین ) آمریکا در لیگ فوتبال (16) (2111هاس )

به  خصوصدر این  .استلیگ آلمان در تضاد  ( در59) (2151) 5اسپانیا و تیدمن و فرانکسن

هنگام ارزیابی عملکرد  دشو یمپیشنهاد  ها باشگاهمدیران سیستم ورزش کشور و همچنین مدیران 

                                                           
1.Tammo Francksen&Torben Tiedemann 
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را نیز در نظر داشته  ها میت کارآیی یطور کلورزشی، موفقیت مالی و به عالوه بر موفقیت ها باشگاه

 د.نادرست جلوگیری شو یها قضاوتد تا از نباش

 با وجودتا  سبب شدهال مطرح است که چه عاملی ؤدر مورد دو تیم ذوب آهن و سپاهان این س

و  51 یها رتبهدر  کارآییبندی بر مبنای در مسابقات لیگ، در جدول رده ها آنموفق ظاهر شدن 

 قرار بگیرند؟  54

ین ارتباط نشان را در ا یتأملورودی و خروجی نتایج قابل  یها شاخصبررسی وضعیت سپاهان در 

نخست را به خود  ۀبر مبنای دستمزدهای پرداختی، رتب ها میت یبند رتبهداد. این باشگاه در 

از لحاظ میزان دستمزدهای پرداختی به  ها میت یبند رتبهو  تر یجزئاختصاص داده است. با نگاهی 

رابر تیم دوم و بیش از اول قرار گرفت. در واقع این تیم بیش از دو بۀ مربیان، تیم سپاهان در رتب

ده است. در بخش کربندی به مربیان خود دستمزد پرداخت برابر تیم آخر این رتبه 25

اول قرار گرفت. میزان دستمزدهای  ۀدستمزدهای پرداختی به بازیکنان نیز سپاهان در رتب

و بیش پرداختی این تیم به بازیکنانش حدود یک میلیارد بیش از دستمزدهای پرداختی تیم دوم 

 بود. یبند رتبهاز ده برابر تیم آخر این 

اول جدول مسابقات را به خود اختصاص داده است، آنچه در  ۀبا توجه به این نکته که سپاهان رتب

-سرمایه یم برای رسیدن به خروجی مورد نظراین تاین است که  رسد یماینجا مشهود به نظر 

موفقیت  ، با وجودو در نهایت این عامل کرده گذاری زیادی برای خرید بازیکن و استخدام مربی

هاس و در این ارتباط شده است. منجر  این تیم ناکارآمدیبه  ،ورزشی و کسب عنوان قهرمانی

 یموفق ورزشی در لیگ آلمان را دستمزدها یها میت یناکارآمد( نیز منبع 11) (2114همکاران )

بهترین راه برای  کندبیان می عطف به نتایج. هاس در نهایت با داندمیزیاد بازیکنان و مربیان 

تیم  گفت توان یمطور کلی به .ستدر لیگ آلمان کاهش دستمزدها ها میتمدی آافزایش کار

دستمزدهای پرداختی به مربیان  را صرفمیزان زیادی از منابع  برای کسب مقام قهرمانیسپاهان 

 منظورهکار برای این تیم بترین راهیاساس رسد یماست. بر این اساس به نظر  کرده و بازیکنان

  است.مربوط به دستمزد  یها نهیهزخصوص به ،باشگاه یها نهیهزکاهش  کارآییکسب 

را به خود اختصاص  کارآیی اول ۀابومسلم و شاهین در حالی رتب یها میتهمچنین نتایج نشان داد 

 ءدول قرار گرفته و ابومسلم نیز جزج 51 ۀنهایی مسابقات شاهین در رتب یبند رتبهکه در  اند داده

 اول ۀرتب گفتنتایج این بخش باید  مورد. در نداسقوط کرده تر نییپاکه به دسته  استسه تیمی 

. در واقع آنچه نتایج یستن ها میتموفقیت این  ۀدهندشانن دو تیم ابومسلم و شاهین کارآیی
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بیشترین استفاده را از منابع موجود و در این است که این دو تیم  دیگو یمبه ما  کارآیی یها نمره

بوده  ها آندر اختیار  ها میتو با توجه به امکاناتی که در مقایسه با سایر  اند دادهاختیار خود انجام 

اما آمار  ،داشت ها آنانتظارات بیشتری از  توان ینمو  اند نمودهاست خروجی متناسبی را ارائه 

ده است. از کرمورد بررسی، پنج مربی تعویض  ۀیم در طول دوراین ت دهد یمباشگاه ابومسلم نشان 

، این تعداد زیاد تعویض مربی نشان است اول سقوط کرده ۀبه دست آنجا که این تیم در پایان فصل

مدیریت باشگاه ضعف مربیان را عامل اصلی نتایج ضعیف این تیم تشخیص داده و با دهد می

 کردبیان  توان یم پژوهش ه است. با عطف به نتایجداشت وضعیتپیاپی سعی در بهبود  یها ضیتعو

 توان ینمبا توجه به منابع در دسترس تیم ابومسلم، پتانسیل این تیم بیش از این نبوده است و 

آنچه  رسد یمخروجی بیشتری را از مربیان این تیم انتظار داشت. با توجه به این نتایج به نظر 

گذاری بیشتر برای خرید بازیکن و جذب مربی و مدیریت ، سرمایهستبرای این تیم راه گشا

. همچنین به استورزشی  ۀمالی و چه در زمین ۀصحیح منابع برای کسب موفقیت چه در زمین

را در  ها آنهنگام ارزیابی کار مربیان خود امکانات در دسترس  شود یممدیران این تیم پیشنهاد 

امکانات باشگاه  ادر رهبری و بازیکنان تیم متناسب بااز ک ها آننظر داشته باشند تا میزان توقع 

و  کارآییدر هر دو جدول  ها میت یبند ردهآخر  ۀدر رتب نیز که استقالل اهواز ،یباشد. از طرف

دار با تعویض چهار مربی خود در طول فصل، پس از تیم ابومسلم رکورد ه استمسابقات قرار گرفت

برای تیم استقالل اهواز نتایج معکوسی در پی خواهد  یلیلاما انجام چنین تح است،تعویض مربی 

در دسترس داشتن منابع  با وجودکه تیم  است این ۀدهندداشت. در واقع ناکارا بودن تیم نشان

. در یستنو خروجی تیم متناسب با ورودی  کندموفقیت تیم استفاده  برای ها آنکافی نتوانسته از 

شکست  یها نهیگزیکی از  تواند یممشهد، ناکارآمدی مربی  بر خالف تیم ابومسلم وضعیت،این 

 باشد.  تیم

. در دهد یمنتایج جالبی را نشان  کارآییبر اساس نمرات  ها میت یبند ردهبررسی انتهای جدول 

صبا، فوالد، ذوب آهن، سپاهان، سایپا و مس  یها میتترتیب به یبند ردهاین  57تا  51 یها رتبه

 چه که استال مطرح ؤاما در اینجا این ساند، وابسته به صنایع ها میتین می اقرار دارند که تما

؟ در دارندرا  کارآییقرار بگیرند که کمترین  ییها میت ۀدر زمر ها میتاست تا این  هباعث شد عاملی

با نگاهی به مبالغ پرداختی این  .یمدر پی یافتن پاسخ ها یخروجو  ها یوروداینجا نیز با مرور 

پرداخت دستمزد قرار  ۀدر زمین ها میتترین خرجۀ پردر زمر ها آننام  شود یماشگاه مشاهده شش ب

بر اساس میزان دستمزدهای پرداختی به بازیکنان، چهار  ها میتبندی عنوان نمونه در رتبهبه ؛دندار

اساس میزان بر  ها میتبندی در رتبه و اول تا چهارم قرار دارند یها رتبهتیم از این پنج تیم در 
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اول این  یها میتدستمزدهای پرداختی به مربیان نیز وضعیت مشابه است و این پنج تیم در میان 

با دسترسی به منابع دولتی، تالش زیادی  ها باشگاهاین  توان گفتدارند؛ بنابراین میقرار  یبند رده

 دستورزشی  یها تیموفقتا از این طریق به  اند دهکربرای جذب بازیکنان و مربیان سطح اول 

 ،اند بودهدر این زمینه موفق و برخی دیگر نیز ناموفق  ها میتبرخی از این  ،ند. در پایان مسابقاتابی 

قرار ندارند. باید اشاره  کارآییمناسبی از نظر  تیوضعدر  ها میتکه گفته شد این  گونه هماناما 

 شوندمحسوب میکارا  ییها میتو یست نتنها موفقیت ورزشی مالک  کارآییکه برای کسب  کرد

جاردین  .(56) (2119 ،)باروز و همکاران مالی و ورزشی موفق باشند ۀزمین وکه در هر د

در  ها میت یناکارآمدبازیکنان را یکی از عوامل  های زیاد به( نیز پرداخت دستمزد59()2151)

نیز این عامل را   (16) (2111. هاس )کند یممعرفی  2117تا  2114 یها ساللیگ فرانسه طی 

( نیز 11) (2114) 5ده است. هاس و همکارانکردر فوتبال آمریکا معرفی  یناکارآمدیکی از عوامل 

 داند.میدستمزدهای پرداختی به بازیکنان و مربیان  کارآییاز نظر میزان را  ها میتعامل ضعیف 

 یها میت یناکارآمداساسی  ملحاضر، شاید بتوان یکی از عوا پژوهشبه این نکات و نتایج  توجهبا 

 برایمنابع دولتی و در پی آن عدم تالش  به ها آندسترسی نامحدود  ال ایران رالیگ برتر فوتب

 یها دستگاهبه  ها میتزمینه برای تبدیل شدن  چنین فرایندی ۀدر نتیجدانست؛ کسب درآمد 

امل برای کسب ع نیتر مهم که درآمدزایی است حالیده است. این در شفراهم مصرفی صرف 

بتوان  رسد یمنظر در این زمینه به  .(11) (2114 ،)هاساست  ورزشی هایدر تیم کارآیی

در لیگ  کارآییکاری کلی برای بهبود به بازار بورس راهرا  ها آنو ورود  ها میتسازی خصوصی

 علت افزایشبه 5991در اوایل دهه  ها باشگاهسازی د. خصوصیکرفوتبال ایران پیشنهاد 

در هر دو  ها میتسب موفقیت عنوان ابزاری مناسب برای کدر انگلستان به یدار باشگاه یها نهیهز

ترین (. اساسی19) (2112، )همیل ی در پی داشتد و نتایج مطلوبشمالی و ورزشی معرفی  ۀزمین

 یها ارانهیو  ها کمک، کاهش یا حتی قطع باید برداشته شود یساز یخصوص منظوربهکه  گامی

تجاری و  یمانند شرکتورزشی خود را  یها باشگاه، موقعیتیست. در چنین ها میتولتی به د

مدیری موقعیت، در این . شان استکارآییدر گرو  ها آن یاقتصادی خواهند دید که بقا یبنگاه

مقابل  ۀمالی و ورزشی موفق باشد. حال در نقط ۀموفق قلمداد خواهد شد که در هر دو زمین

 ۀکنندنیتأممنابع دولتی را  ها باشگاه، شود یمایران مشاهده  در انند آنچه اکنونمسازی، خصوصی

مهمی  هدف را به دنبال دارد کارآییکه افزایش  ایدرآمدزایی ،بع آنتو به  دانند یممخارج خود 

ر ترین مالک موفقیت دورزشی اصلی ۀکسب بهترین نتیجو  شود ینمتلقی  ها آنبرای مدیریت 

                                                           
1. Haas et al. 
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کاهش  توان یمسازی را طور خالصه پیامد خصوصیپس به گاه قلمداد خواهد شدمدیریت باش

شده به دانست. با توجه به نکات ذکر ها میت کارآییآن بهبود  ۀ، افزایش درآمدها و در نتیجها نهیهز

با انجام  ۀ استخدام مربی و بازیکنضمن کاهش هزین دشو یمصنعتی پیشنهاد  یها میتدیران م

ورزشی در پی  ۀخود عالوه بر تالش برای کسب بهترین نتیج با استفاده از منابع ح ومدیریت صحی

جبران  المال تیبخرج شده از محل  یها نهیهزند تا از این طریق بخشی از درآمدزایی نیز باش

 د. شو

 کارآیی ۀبا نمردر حالی دست آمد. این تیم هبا بررسی وضعیت مس کرمان نیز نتایج قابل توجهی ب

ثابت  یها هیسرمارا بر مبنای  ها میتاگر  که ردیگ یمقرار  کارآییجدول هفدهم  ۀرتبدر  499/1

برابر  799حدود  ثابتی در حدود دو برابر تیم دوم و در ۀیسرمابندی کنیم، تیم مس با رده ها آن

 رقم زیادبتوان گفت  رسد یم. به نظر ردیگ یمندی در جایگاه اول قرار بتیم آخر این رده

 1. اسپیتیا و همکاراناستعامل برای ناکارا ظاهر شدنش  نیتر یاساسثابت این تیم  یها هیاسرم

کارآمد از این منابع  ۀی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که استفادپژوهش( با انجام 19) (2116)

وری بهره گفتبتوان  رسد یم. به نظر ستها میتعامل در موفقیت ورزشی  نیتر مهمدر دسترس 

نکته که  با توجه بهشده است.  منجر این تیم یکارآیناش به از منابع در دسترسامناسب تیم مس ن

به مدیران این تیم  ،شود یمبالقوه برای درآمدزایی در نظر گرفته  در اختیار داشتن سرمایه عاملی

استفاده از اماکن، ۀ مانند اجاردرآمدزایی در صنعت فوتبال؛  یها راهبا آگاهی از  دشو یمپیشنهاد 

درآمدزایی برای  هواداراناستعدادیابی و پرورش بازیکن و تالش برای جذب  برایاماکن موجود 

 کنند.استفاده 

عامل در ناکارا ترین اساسی بیان کردبتوان  رسد یمبه نظر  پژوهشطور کلی و با توجه به نتایج به

است؛ از این رو بازیکنان و مربیان  زیاددستمزدهای  در لیگ برتر فوتبال ایران ها میتظاهر شدن 

ا و جلوگیری از پرداخت با تعیین سقف دستمزده دشو یمن سازمان لیگ پیشنهاد به مسئوال

با  دشو یمپیشنهاد  ها میتمدیران به . کننددستمزدها جلوگیری  ۀرویقانونی از افزایش بیمبالغ غیر

استخدام بازیکن از  ۀو کاهش هزین نهزینه دستمزد مربیان و بازیکنا ژهیوبه، ها نهیهزکاهش 

در پی افزایش  عالوه بر توجه به کسب موفقیت ورزشی طریق استعدادیابی و پرورش بازیکنان

 رزیابی کار کادر مربیگری تیم خودهنگام ا شود یمپیشنهاد  ها میتمدیران نیز باشند. به  کارآیی

طح خروجی مورد انتظار از مربیان را نیز در نظر داشته باشند تا س ها آنامکانات در دسترس 
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هنگام  دشو یمه مدیران سیستم ورزش نیز پیشنهاد باشد. ب ها آنبا امکانات در دسترس متناسب 

را  ها میت کارآیی یطور کلورزشی، موفقیت مالی و به عالوه بر موفقیت ها باشگاهارزیابی عملکرد 

 نیز در نظر داشته باشد.

 ژهیوبهلیگ برتر فوتبال ایران،  یها میت کارآییدن میانگین نمرات بو کم با توجه بهدر نهایت، 

لیگ  یها میت کارآییکلی برای افزایش  یعنوان راهکاربه ها باشگاه یساز یخصوصدولتی،  یها میت

  شود.میبرتر فوتبال ایران پیشنهاد 
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