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 چکیده

های دخیل در موفقیت لیگ برتر و بندی معیارها و شاخصی و رتبهوزن دههدف از پژوهش حاضر  :هدف

 است. AFC ها و معیارهایباشگاه لیگ برتر ایران بر اساس شاخص 21بندی سپس رتبه

ها قرار آوری و مبنای تحلیلمدرک مربیگری جمع مربیان دارای های موردنیاز پژوهش ازداده شناسی:روش

 VIKORو  ANP های( به نامMCDMگیری چندمعیاره )ها از دو تکنیک تصمیممنظور تحلیل دادهگرفت. به

بندی هها، رتبمنظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از تحلیل دادهدر شرایط فازی بهره گرفته شد و نهایتاً به

های حاضر در لیگ برتر در سال بینی و نظر خبرگان از جایگاه باشگاهرفته از پیشحاصل از پژوهش که برگ

 ها در پایان فصل مقایسه شده است.بود با جایگاه و رتبه واقعی این باشگاه 71-71

ل هایی بودند که در پایان فصبندی پژوهش دقیقاً هماننتایج نشان داد که سه تیم اول حاصل از رتبه ها:یافته

که این موضوع حاکی از قابلیت اعتماد و اطمینان نتایج حاصل  های اول تا سوم را به خود اختصاص دادندهرتب

 از پژوهش است.

نتایج حاصل از وزن دهی به معیارها نشان داد که ازنظر خبرگان، معیار رشد و توسعه نوجوانان  گیری:نتیجه

ازپیش ششود که مدیران بیبنابراین پیشنهاد می؛ ر استهای کشوترین معیار در پیشرفت و موفقیت باشگاهمهم

 گذاری بیشتری نمایند.های پایه سرمایهبه این مهم توجه و در پرورش تیم

 .ANP ،VIKORگیری چندمعیاره فازی، صنعت فوتبال، لیگ برتر ایران، تصمیم های کلیدی:واژه
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 مقدّمه
ترین ورزش جهان، عنوان مردمیفوتبال به

صنعت  عنوان یک صنعت شناخته شود.توانسته به

ل با در دست داشتن عامل محرکی همچون فوتبا

ی هافرصتی از ریگبهرهامکان  ،فوتبال مسابقات

را فراهم نموده است که این  هارسانهتبلیغاتی و 

موضوع خود موجب ایجاد بستر الزم برای تعامل 

تجارت و ورزش گردیده است. با  ،مابین صنعت

توجه به شواهدی که در دنیا وجود دارد، فوتبال 

ترین و پرطرفدارترین ورزش در عرصه محبوب

 های امروزیالمللی است به طوری که ورزشگاهبین

در کل دنیا در رشته فوتبال بینندگان زیادی را به 

خود مشغول داشته است و گرایش نسبت به این 

زمان بیشتر  باگذشتو  روزروزبهورزش 

. بر اساس (Eidipour & et al, 2015)شودمی

 1331قه فینال جام جهانی سال گزارش فیفا مساب

میلیون بیننده تلویزیونی  921آلمان بیش از 

 1329و  1321، 1323ی هاسالداشته است. در 

درصدی  23و  22، 19نیز به ترتیب شاهد رشد 

 .یمابودهبینندگان فوتبال 

 هایردهنسبت به همفوتبال باشگاهی ایران 

از  .دبرآسیایی خود در شرایط مناسبی به سر نمی

ر تمرکز ب جایهبیشتر ب ایران هایباشگاهطرفی 

ا همنظور فائق آمدن بر ضعفنقاط ضعف و قوت به

منظور ایجاد بهبود و پیشرفت، ها بهو تقویت قوت

ها برای بقاء در سطح بر فراهم آوردن حداقل

ها در کنند تا مانع حضور آنای تالش میحرفه

-ر کشوراین در حالی است که د مسابقات نشود.

-ها عالوه بر سختگیریهای رقیب، مالکان باشگاه

 برآوردههایی که سازمان لیگ آن کشور برای 

کردن معیارها دارد، خود نیز به دنبال بهتر شدن 

های درونی برای نیل به این اهداف و سختگیری

 & Hosseini) پیشرفت و بهبود مستمر هستند

et al, 2015.) هایبنابراین شناسایی شاخص 

های فوتبال و سپس تعهد ارزیابی عملکرد باشگاه

ر یی دبسزا تأثیرتواند ها میو الزام به رعایت آن

 پیشرفت این صنعت در کشور داشته باشد.

به   Shafiee & et al. (2014) در این راستا

ی ارزیابی هاشاخصی بندتیاولوشناسایی و 

ی ورزشی تهران پرداختند. نتایج هاباشگاهعملکرد 

ی ارزیابی هاشاخص نیترمهمژوهش نشان داد پ

ی شهر تهران به ترتیب منابع هاباشگاهعملکرد 

 ،منابع کالبدی و تجهیزاتی ،منابع مالی ،انسانی

امور  ،ی و ارزیابیدهسازمان ،یزیربرنامهمحیط 

 & jalilianفنی و ورزشی و محیط حقوقی است. 

et al. (2005)  هایباشگاهبه بررسی وضعیت 

 -2 هگانپنجی هاطهیحگ برتر فوتبال ایران در لی

وضعیت رشد و  -1اماکن و فضاهای ورزشی 

امور مالی  -0توسعه در سطح نوجوانان و جوانان 

مدیریت و نیروی انسانی و مقایسه  -1هواداران  -1

لزی ما ،لیگ برتر کشورهای چین هایباشگاهآن با 

  و انگلیس پرداختند.
Soleimani-damaneh & et al. (2014) 

ان ی لیگ برتر فوتبال ایرهامیتبه ارزیابی عملکرد 

 DEAو  AHPبا استفاده از مدل تلفیقی 

ی میزان هاشاخصپرداختند. در این پژوهش 

ی ثابت تیم هاهیسرمادستمزدهای پرداختی و 

توسط تیم  شدهکسبورودی و امتیازات  عنوانبه

ان در پایان فصل، میزان درآمدهای تیم در پای

 نوانعبهفصل و میزان جذب تماشاگر به استادیوم 

 Eidipour & et خروجی در نظر گرفته شدند.

al, (2015)  و موانع توسعه و  هاچالشبه بررسی

ی غرب کشور هااستانپیشرفت ورزش فوتبال در 

.ی و استنباطی پرداختندفیتوصبا استفاده از آمار 
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 ازدهی دوطورکلبهنتایج تحقیق نشان داد که  

چالش اساسی در مسیر توسعه فوتبال این مناطق 

ی بلندمدت و زیربرنامهوجود دارد که عدم 

ضعف  ،یاحرفهی دارباشگاهنابسامانی نظام 

 هاچالش نیترمهممدیریتی و ضعف بازاریابی از 

 .روندیمبه شمار 

Hosseini & et al, (2015)  از با استفاده از

ت موجود و به بررسی وضعی یهای آمارروش

مطلوب لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس معیارهای 

ها حاکی از آن یافتهپرداختند.  2AFCی احرفه

ی مورد مطالعه در وضعیت بود که پنج مؤلفه

 دره و موجود کمتر از وضعیت متوسط قرار داشت

 Roboredo & et .اندحد مطلوبی قرار نداشته

al. (2015)  با استفاده از مدلDEA بندی رتبه به

ه کارایی پرداخته و ب ازنظرهای فوتبال برزیلی تیم

 1321-1321بینی قهرمان لیگ فصل پیش

پرداختند. در پژوهش ایشان سه معیار تعداد 

امتیازات خانگی، میانگین تعداد تماشاچیان و 

، گذشته چهارفصلمیانگین امتیازات هر تیم در 

 ایاندر پ شدهکسبورودی و کل امتیاز  عنوانبه

 Shabaniخروجی معرفی شد.  عنوانبهفصل 

نشان داد بین دو متغیر هزینه و رتبه  (2016)

لیگ برتر فوتبال ایران رابطه معنادار معکوس 

 هامیتی هانهیهزوجود دارد؛ بدان معنا که هرچه 

ا دیپدر لیگ کاهش  هامیت، رتبه در لیگ باالتر رود

ه در تغییرات در رتب درصد 11و حدود  کندمی

 بوده است.هانهیهزلیگ برتر مرتبط با 

Ramazaninejad & et al. (2017)  به

ی هاگاهباشتغییر مربیان بر عملکرد  تأثیربررسی 

فوتبال لیگ برتر ایران پرداختند. نتایج پژوهش 

ی داریمعن تأثیر ،ایشان نشان داد که ثبات مربیان

                                                           
1. Asian Football Confederation 

بر بهبود عملکرد و تغییرات پیاپی سرمربیان 

ی بر کاهش عملکرد داریمعن تأثیراه نیز باشگ

مدلی را  Baker & et al. (2018)باشگاه دارد. 

ای هبندی سری زمانی تیمبررسی و رتبه منظوربه

های مربوط به با استفاده از دادهملی فوتبال 

ارائه نمودند. نتایج  1321تا  2711های سال

پژوهش ایشان نشان داد که تیم مجارستان در 

کاندید بهترین تیم ملی در تمام ادوار  2711سال 

 گذشته بوده است.

Soltani & et al. (2018)  به شناسایی و

بر کسب مزیت رقابتی در  مؤثری عوامل بندرتبه

ی فوتبال ایران با رویکرد منبع احرفه هایباشگاه

یجه پژوهش ایشان مشخص درنتمحور پرداختند. 

و  مشتریشد که کارایی، نوآوری، پاسخگویی به 

عوامل مزیت رقابتی در  نیترمهمکیفیت 

 Baboota & Kaur .باشندیمفوتبال  هایباشگاه

ایج ی نتسازمدلبینی و به بررسی، پیش (2019)

لیگ برتر انگلیس با استفاده از رویکرد یادگیری 

ها بیان داشتند که معرفی و ماشین پرداختند. آن

عی نویری رویکردهای مبتنی بر هوش مصکارگبه

نتایج  بینیتواند منجر به افزایش توانایی پیشمی

 و ارتقای دقت آن گردد.

شود که با توجه به پیشینه، مشاهده می

صنعت فوتبال  هایی که تاکنون در حوزهپژوهش

دام هرک گرفته استها صورت بندی باشگاهو رتبه

اند. معیارهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده

های مختلف و ازنظر تنها در موقعیتاین معیارها نه

محققان مختلف، متفاوت هستند بلکه به دلیل 

اینکه همه ابعاد و معیارهای فوتبالی را در نظر 

های بندیگیرند، درنتیجه منجر به رتبهنمی

شوند.مختلف و متفاوتی نیز می
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 AHPهایی همچون از طرفی استفاده از تکنیک

ارهای پژوهش حاکی از فرض استقالل میان معی

عنوان نمونه است که از واقعیت به دور است. به

ای میان چطور ممکن است که هیچ رابطه

 -حقوقی و معیارهای اجتماعی-معیارهای سیاسی

فرهنگی وجود نداشته باشد؟ لذا هدف از پژوهش 

های فوتبال کشور بر بندی باشگاهحاضر رتبه

ضرورت بنابراین است.  AFCاساس معیارهای 

میزان تاثیر هر کدام از این معیارها در د که دار

ی کشور مورد شناسایی پیشرفت باشگاهها رشد و

مقایسه رده بندی نهایی همچنین قرار گیرد. 

باشگاهها در یک فصل لیگ برتر و مقایسه با رتبه 

حاصل از عملکرد ایشان بر اساس معیارهای 

AFC ، میتواند نشان دهنده میزان قوت معیارها و

ا تا تیم ه شناسایی شده باشد و کمک کند اوزان

و در جهت نقاط قوت و ضعف خود را شناخته 

 تالش نمایند. خویشبهبود عملکرد 

 

 پژوهش شناسیروش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نظر 

 پیمایشی است.-گردآوری اطالعات توصیفی نحوه

های فوتبال، معیارها و بندی باشگاهرتبه منظوربه

و همچنین  AFCهای پژوهش از الزامات اخصش

مصاحبه با خبرگان استخراج گردید که در جدول 

شاخص  در خصوصنشان داده شده است.  2

مربوط به معیار مالی و حقوقی در ابتدا شامل سه 

پرداخت  ،شاخص پایبندی به قراردادها

الزحمه بازیکنان الزحمه مربیان و پرداخت حقحق

اجماع خبرگان هر سه شاخص بود که درنهایت با 

عنوان یک شاخص عملیاتی برای در هم ادغام و به

 معیار مالی و حقوقی در نظر گرفته شد.

 های پژوهشو شاخص معیارها . 1جدول 

 هاعنوان شاخص تعداد شاخص معیارها

 الزحمه مربیان و بازیکنانپایبندی به قراردادها و پرداخت حق 2 مالی و حقوقی

 0 نیروی انسانیمدیریت و 

 میزان ورزشی بودن و موفقیت مدیریت

 سطح کیفی کادر فنی

 سطح کیفی بازیکنان

 های پایهمیزان اهمیت به تیم 2 رشد و توسعه نوجوانان و جوانان

 1 امکانات و تجهیزات
 امکانات برگزاری مسابقه )سطح استادیوم(

 امکانات و تجهیزات تمرینی

 بیشترین تعداد هواداران در یک بازی خانگی 2 ی و هواداراناهای منطقهحمایت

که  استاین  از پژوهش حاضرهدف درواقع 

که  معیارهاییها به کدام باشگاه مشخص شود

ها مشخص کنفدراسیون فوتبال آسیا برای آن

 اساس ها بردر انتها تیماند. کرده، بهتر عمل کرده

د. شونمی بندیای بودن رتبهمیزان حرفه

که  استبندی، الزاماتی معیارهای این رتبه

های کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه

 .گرفته استنظر  ای شدن درآسیایی، برای حرفه

مدیریت حقوقی،  ومالی  از اندعبارت معیارهااین 

 ،های پایهمیزان اهمیت به تیم، و نیروی انسانی

ای و های منطقهحمایت، امکانات و تجهیزات

های پژوهش نیز از طریق مرور . شاخصهواداران
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در ادبیات پژوهش و نیز مشورت با خبرگان صنعت 

های و مبنای تحلیل شدهنییتعفوتبال شناسایی و 

پژوهش  آماری جامعهبعدی پژوهش قرار گرفتند. 

 کارشناسان و مدیران، مربیان کلیه حاضر را

 Cحداقل کالس  گریدارای مدرک مربی فوتبال

که  خبره 7در این پژوهش  .دادندل میتشکی

سال سابقه  23عالوه بر مدرک دارای حداقل 

 ریغگیری اند، به روش نمونهمربیگری بوده

 و قضاوتی و در دسترس انتخاب شدند. یتصادف

های موردنیاز برای پژوهش حاضر از داده

صورت آوری گردید. بدینهای مختلفی جمعروش

 ت شاخصهشمعیار و  پنجاز بین که 

، معیار امکانات و تجهیزات و دو شدهمشخص

های حمایت ، معیار مالی و حقوقی وشاخص آن

 ینمره دهای و هواداران با تحقیق و تفحص منطقه

برای معیار امکانات و تجهیزات که دارای ند. شد

برای  :شدبه این صورت عمل  است شاخصدو 

سطح استادیوم، به بررسی ورزشگاه  شاخص

- ها توجهبندی آنها، درجهمسابقه تیمبرگزاری 

تمرینی نیز حتی  امکانات شاخصبرای  .شد

خبرگانی که قرار بود در مورد معیارها و 

 از دیگر نظر دهند، در این مورد هایشاخص

ه کطوریبهکردند  شکایتها از باشگاه یبسیار

برابر قرار شاخص ها در این همه باشگاه

گان هم هیچ باشگاهی و از نظر خبر اندشدهداده

یرا کند؛ زنمره قبولی در این زمینه را دریافت نمی

-ها در ایران عالوه بر اینهای تمرینی باشگاهزمین

ها دارای مالکی غیر از خود که بسیاری از آن

، از حداقل امکانات رفاهی مانند استها باشگاه

 سازیبدن افزارهایسختسالن غذاخوری تیم، 

کنفرانس جلسات آنالیز فنی،  استاندارد، اتاق

محروم بوده و اکثر  استخر، مرکز درمانی تخصصی

عملکرد  .استها فقط یک زمین فوتبال آن

ها در طول فصل در شاخص پایبندی به باشگاه

مربیان و پرداخت الزحمه پرداخت حق ،قراردادها

مصاحبه با دو نفر  از طریق، الزحمه بازیکنانحق

اندرکار این حوزه دست از کارشناسان متخصص و

مل بندی عوامنظور رتبهسپس به .استخراج گردید

از دو تکنیک تحقیق در عملیاتی شده شناسایی

و  FANPمبتنی بر مقایسات زوجی )

FVIKOR.در شرایط فازی استفاده گردید ) 

منظور بررسی پایایی مقایسات نیز از نرخ به

 تکمیلسازگاری استفاده و پس از تجدیدنظر و 

های ناسازگار، نهایتاً مجدد برخی از ماتریس

 سازگاری کلیه مقایسات تائید گردید.

 

 فازی ANPتکنیک 

 هاای از معیارها و شاخص. تعیین مجموعه2گام 

ها از طریق مستندات آوری داده. جمع1گام 

و نظرخواهی از خبرگان در قالب جداول مقایسات 

 زوجی

حاسبه بردار . محاسبه بردار ویژه: برای م0گام 

ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع 

شده، از روش لگاریتمی حداقل مجذورات، 

 شود.استفاده می

 بردار ویژه هایتشکیل ماتریس. 1گام 

محاسبه اوزان نهایی سطوح: برای محاسبه . 1گام 

*) های هر سطحلفهؤوزن نهایی م

iW) باید 

ردار ویژه روابط درونی در ماتریس ب ضربحاصل

بردار ویژه همان سطح در وزن نهایی سطح باالتر 

 .شود ضرب
 

(2              )*

1)1(

*

  iiiiii WWWW 

 



 19، پیاپی 9، شماره 9911فصلنامه مدیریت و توسعۀ ورزش، بهار              . . .             ایران  برتر لیگ فوتبال هایتیم بندیرتبه   04  

 
 

 محاسبه نرخ سازگاری

منظور بررسی سازگاری به حاضردر پژوهش 

مقایسات، از روش گوگوس و بوچر استفاده شده 

ماد تبررسی سازگاری و قابلیت اع منظوربهاست. 

( هر ماتریس با CRنسبت سازگاری ) ،هاتصمیم

 گردد.توجه به رابطه زیر محاسبه می

(1                                 )
RI

CI
CR  

شاخص سازگاری ماتریس  CIکه در آن 

ترین مقایسه زوجی بوده و با استفاده از بزرگ

 توسط ،(n( و بعد آن )maxλمقدار بردار ویژه )

 گردد:برآورد می 0رابطه 

(0 )                      
)1(

)( max






n

n
CI


 

تحت عنوان شاخص تصادفی نیز  RIپارامتر 

 گردد.استخراج می 1از جدول 

 

 (RI) های تصادفیجدول شاخص .2جدول 

 mRI gRI اندازه ماتریس mRI gRI اندازه ماتریس mRI gRI اندازه ماتریس

2 3 3 6 29277 39092 11 29129 39110 

1 3 3 7 29199 39137 12 29111 39199 

0 39197 39297 8 29012 39121 11 29111 39117 

1 39970 39111 9 29097 39101 11 29172 39193 

1 2991 39017 11 29137 39111 11 29179 39199 

 

تر یا مساوی کوچک CRکه بنابراین درصورتی

اصل شده است. در معیار سازگاری ح ،باشد 392

قایسه زوجی صورت الزم است که در م غیر  این

 (.Azar & faraji, 2010معیارها بازنگری گردد)

 

 فازی VIKORتکنیک 
ی بندنوبت به رتبه هاشاخصپس از تعیین وزن 

-میفازی  VIKORها با استفاده از تکنیک گزینه

ه ها با استفادبندی گزینهرتبه در ادامه نحوه. رسد

 گردد.گام تشریح میبهگام ویکور فازیکنیک از ت

 . تشکیل ماتریس تصمیم فازی2گام 

ماتریس تصمیم فازی بر اساس نظرات 

خبرگان و با استفاده از عبارات کالمی و اعداد 

شود. عبارات کالمی و فازی معادل تشکیل می

در پژوهش حاضر در  کاررفتهبهاعداد فازی معادل 

 .است شدهارائه  0جدول 

 

 های قطعی و فازی متناظرهای کالمی و معادلعبارت.  1جدول 

 معادل فازی معادل قطعی عبارت کالمی

 (0,0,1) 2 ضعیف خیلی

 (0,1,3) 1 ضعیف

 (1,3,5) 0 ضعیف باًیتقر
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 (3,5,7) 1 متوسط

 (5,7,9) 1 خوب باًیتقر

 (7,9,10) 1 خوب

 (9,10,10) 9 خوب خیلی

 

 گیریماتریس تصمیمنمودن  مقیاسبی. 1گام 

و برای  1برای معیارهای مثبت از فرمول 

 شود.محاسبه می 1معیارهای منفی از فرمول 

(1   )d̃ij =
f̃j
∗⊝f̃ij

uj
∗−lj

0         for     j ∈ jb        

(1    )d̃ij =
f̃ij⊝f̃j

∗

uj
0−lj

∗         for     j ∈ jc       

 

هر  هزینه( و S̃i. تعیین مقدار سودمندی )0گام 

 (R̃iگزینه )

 

(1          )         S̃i = ∑ (wj ⊗
J
j=1 d̃ij) 

(9   )              R̃i = maxj(wj ⊗ d̃ij) 

 

 (Q̃iمحاسبه شاخص ویکور ) .1گام 

 

Q̃I = v
(S̃i ⊖ S̃∗)

S0u−S∗l  ⨁(1 −

v)
(R̃i⊝ R̃∗)

R0u−R∗l (9                                  )  

 

وزنی برای بیشینه مطلوبیت گروهی v  پارامتر

باشد که در  2و  3تواند بین است که مقدار آن می

در نظر  1/3 پژوهش حاضر بر اساس نظر خبرگان

 در پژوهش حاضر، برای قطعی است. گرفته شده

استفاده  7از رابطه  Qو  S ،Rادیر فازی سازی مق

Ñ است. اگر شده = (l, m, u)  یک عدد فازی

 گاه:مثلثی باشد، آن

 

(7)                    Crisp(Ñ) =
l+2m+u

4
 

 

، Sها بر اساس مقادیر بندی گزینه. رتبه1گام 

R  وQ 

و  S ،Rمقادیر  اساس برها در این گام گزینه

Q شوند.دی میبندر سه گروه رتبه 

 بندی نهایی. تعیین جواب نهایی و رتبه1گام 

 هاگزینه

گیری دو شرط در این گام برای تصمیم

سه حالت به  بررسی و بر اساس این دو شرط،

گیری نهایی بر اساس آن آید که تصمیموجود می

 گیرد.صورت می

 قبولقابلشرط اول. شرط مزیت 

ن، دومین ترتیب اولیبه A(I)و  A ،(2)A(1)اگر 

برابر  nباشند و  Qو بدترین گزینه بر اساس مقدار 

 برقرار باشد. 23ها باشد بایستی رابطه تعداد گزینه

(23  )            [Q(A(2))−Q(A(1))]

[Q(A(I))−Q(A(1))]
≥

𝟏

𝐧−𝟏
 

 

-در تصمیم قبولقابلشرط دوم. شرط ثبات 

 گیری

-ی از گروهبایستی حداقل در یک A(1)گزینه 

 عنوان رتبه برتر شناخته شود.به Rو یا  Sهای 

هایی که بر اساس این دو شرط ممکن حالت

 از: اندعبارتاست پیش آید 

حالت اول. زمانی که شرط اول برقرار نباشد، 

 عنوانبه 22رابطه  صورتبهها ای از گزینهمجموعه

 شوند.انتخاب میر های برتگزینه

 

 )A(1), A(2), ..., A(M)           )22 = برترها
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 21با استفاده از رابطه  Mبیشترین مقدار 

 شود.محاسبه می

 

(21)        Q(A(2)) − Q(A(1)) <
1

n−1
 

 

حالت دوم. زمانی که شرط اول برقرار باشد 

و  A(1)های ولی شرط دوم برقرار نباشد، گزینه
(2)A شوند.های برتر انتخاب میعنوان گزینهبه 

ت سوم. اگر هر دو شرط برقرار بود حال

کمتر  Q  خواهد بود هر چه Q اساس بربندی رتبه

 ,Azar & farajiخواهد بود)باشد آن گزینه بهتر 

2010.) 

 

 های پژوهشیافته

 VIKORو  ANPدر پژوهش حاضر از دو تکنیک 

ها استفاده شده است. منظور تحلیل دادهفازی به

نهایی حاصل از نتایج  1و  2های و شکل 1جدول 

های پژوهش را با دهی به معیارها و شاخصوزن

دهد. فازی نشان می ANPاستفاده از تکنیک 

معیار رشد و توسعه نوجوانان و جوانان با وزنی 

ترین معیار شناخته عنوان مهمبه 039/3معادل 

ای و های منطقهشد. بعدازآن معیارهای حمایت

به ترتیب با  هواداران و مدیریت و نیروی انسانی

-به ترتیب جایگاه 297/3و  033/3اوزانی معادل 

-های دوم و سوم اهمیت را به خود اختصاص داده

ها نیز شاخص میزان اهمیت اند. در میان شاخص

عنوان به 039/3های پایه با وزنی معادل به تیم

ترین شاخص شناخته شد. بعدازآن مهم

به  های تعداد هوادارانی که در طول فصلشاخص

ورزشگاه آمدند و سطح کیفی بازیکنان به ترتیب 

به ترتیب  211/3و  033/3با اوزانی معادل 

های دوم و سوم اهمیت را به خود اختصاص جایگاه

 اند.داده

 
 های پژوهشنهایی قطعی معیارها و شاخص اوزان .1جدول 

 وزن نماد شاخص وزن معیار

 317/3 مالی و حقوقی
الزحمه مربیان و و پرداخت حق پایبندی به قراردادها

 بازیکنان
1S 317/3 

 297/3 مدیریت و نیروی انسانی

 2S 312/3 میزان ورزشی بودن و موفقیت مدیریت

 3S 313/3 سطح کیفی کادر فنی

 4S 211/3 سطح کیفی بازیکنان

رشد و توسعه نوجوانان و 

 جوانان
 5S 039/3 های پایهمیزان اهمیت به تیم 039/3

 210/3 انات و تجهیزاتامک
 6S 319/3 امکانات برگزاری مسابقه )سطح استادیوم(

 7S 231/3 امکانات و تجهیزات تمرینی

ای و های منطقهحمایت

 هواداران
 8S 033/3 بیشترین تعداد هواداران در یک بازی خانگی 033/3
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 نهایی معیارهای اصلی اوزان .1شکل 

 

 
 ی پژوهشهانهایی شاخص اوزان .2شکل 

 

های و شاخص از تعیین وزن نهایی معیارها پس

رتر های لیگ بباشگاهبندی ، نوبت به رتبهپژوهش

رسد. می FVIKORبا استفاده از روش  کشور

معیارها طبق اعداد زیر اساس بر هاباشگاهارزیابی 

انجام و  1فازی و عبارات کالمی مندرج در جدول 

 نسبت به هر یکها ماتریس امتیازات فازی باشگاه

 طورارائه شده است. همان 1از معیارها در جدول 

سطر اول مربوط  1شود در جدول که مشاهده می

که همه شاخص پژوهش است و ازآنجایی 9به 

معیارها از جنس سود هستند با عالمت مثبت 

باشگاه لیگ  21اند. ستون اول نیز نشان داده شده

دهد. الزم به ذکر است به برتر کشور را نشان می

دلیل محدودیت تعداد صفحات از آوردن جدول 

ایج نتنرماالیزشده فازی خودداری شده و مستقیماً 

 اساس بر هاباشگاهبندی نهایی حاصل از رتبه

 شدهارائه  1در جدول  Qو  S ،Rهای شاخص

نیز به ترتیب وضعیت  1و  1، 0های شکل .است

 S ،Rهای ت به شاخصها را نسبهر یک از باشگاه

 1که در جدول چناندهد. آننشان می Qو 

-شود بر اساس نتایج حاصل از رتبهمشاهده می

از  با استفاده های لیگ برتر کشوربندی باشگاه

، پرسپولیس در جایگاه نخست، FVIKORروش 

استقالل در جایگاه دوم، تراکتورسازی در جایگاه 

 هارم و نهایتاًسوم، صنعت نفت آبادان در جایگاه چ

 AFCصبای قم در جایگاه آخر ازنظر معیارهای 

قرار گرفته است.

مالی و حقوقی مدیریت و نیروی 

انسانی

رشد و توسعه 

نوجوانان و جوانان

امکانات و تجهیزات حمایت های منطقه 

ای و هواداران

1/169

1/179

1/117

1/111

1/1

0/069

0/021

0/02

0/142

0/307

0/048

0/106

0/3

نالزحمه مربیان و بازیکناپایبندی به قراردادها و پرداخت حق

میزان ورزشی بودن و موفقیت مدیریت

سطح کیفی کادر فنی

سطح کیفی بازیکنان

های پایهمیزان اهمیت به تیم

(سطح استادیوم)امکانات برگزاری مسابقه 

امکانات و تجهیزات تمرینی

بیشترین تعداد هواداران در یک بازی خانگی
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 71-71های پژوهش در سال ها نسبت به هر یک از شاخصامتیازات فازی باشگاه ماتریس .1جدول 

 +S 1+ S 2+ S 3+ S 4+ S 5+ S 6+ S 7+ S 8 نماد باشگاه

 A1 (5,7,9) (3,5,7) (7,9,10) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (9,10,10) (9,10,10) استقالل تهران

 A2 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (5,7,9) (5,7,9) (0,0,1) (3,5,7) (5,7,9) استقالل خوزستان

 A3 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (1,3,5) (5,7,9) (0,0,1) (1,3,5) (0,1,3) مشهد دهیپد

 A4 (5,7,9) (7,9,10) (9,10,10) (5,7,9) (7,9,10) (3,5,7) (9,10,10) (9,10,10) تهران سیپرسپول

 A5 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (5,7,9) (5,7,9) (0,1,3) (5,7,9) (3,5,7) تهران کانیپ

 A6 (1,3,5) (1,3,5) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,10) (7,9,10) زیتبر یتراکتورساز

 A7 (0,1,3) (0,1,3) (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (3,5,7) (7,9,10) (0,0,1) آهن اصفهانذوب

 A8 (0,0,1) (0,1,3) (0,1,3) (5,7,9) (5,7,9) (0,1,3) (7,9,10) (5,7,9) کرج پایسا

 A9 (3,5,7) (3,5,7) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,10) (1,3,5) اصفهان سپاهان

 A10 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (3,5,7) (5,7,9) (0,0,1) (1,3,5) (3,5,7) جامگاناهیس

 A11 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (0,1,3) (0,1,3) (0,0,1) (1,3,5) (0,0,1) قم یصبا

 A12 (0,1,3) (0,1,3) (1,3,5) (5,7,9) (5,7,9) (1,3,5) (7,9,10) (7,9,10) نفت آبادان صنعت

 A13 (0,1,3) (0,1,3) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (5,7,9) (7,9,10) (0,0,1) خوزستان فوالد

 A14 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (5,7,9) (5,7,9) (0,0,1) (1,3,5) (0,1,3) فوالد گسترش

 A15 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (1,3,5) (3,5,7) (0,0,1) (1,3,5) (1,3,5) سازیینماش

 A16 (0,0,1) (0,1,3) (0,0,1) (0,1,3) (1,3,5) (0,0,1) (1,3,5) (0,0,1) تهران نفت

 

 Qو  S ،Rهای ها بر اساس شاخصباشگاه رتبه نهایی .6جدول

 رتبه نهایی S R Q نماد باشگاه

 A1 311/3 317/3 399/3 1 استقالل تهران

 A2 021/3 372/3 110/3 1 استقالل خوزستان

 A3 191/3 111/3 172/3 21 مشهد دهیپد

 A4 322/3 319/3 333/3 2 تهران سیپرسپول

 A5 011/3 210/3 027/3 9 تهران کانیپ

 A6 211/3 393/3 212/3 0 زیتبر یتراکتورساز

 A7 102/3 191/3 190/3 20 آهن اصفهانذوب

 A8 110/3 372/3 131/3 1 کرج پایسا

 A9 179/3 130/3 071/3 7 اصفهان سپاهان

 A10 10/3 210/3 011/3 9 مشهد جامگاناهیس

 A11 939/3 199/3 901/3 21 قم یصبا

 A12 273/3 390/3 211/3 1 باداننفت آ صنعت

 A13 121/3 191/3 199/3 21 خوزستان فوالد

 A14 122/3 111/3 111/3 22 زیفوالد تبر گسترش

 A15 190/3 130/3 123/3 23 زیتبر سازیینماش

 A16 911/3 191/3 399/3 21 تهران نفت
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 Sهای لیگ برتر نسبت به شاخص یت هر یک از باشگاهوضع .1شکل 

 

 
 Rهای لیگ برتر نسبت به شاخص هر یک از باشگاه وضعیت .1شکل 

 

 
 Qهای لیگ برتر نسبت به شاخص هر یک از باشگاه وضعیت .1شکل 
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نتایج حاصل از پژوهش را که به  9در جدول 

های لیگ برتر با استفاده بندی باشگاهرتبه

فازی پرداخته بود با  VIKORو  ANPهای روش

 ها در پایان لیگبندی باشگاهنتایج واقعی رتبه

دهد. شباهت بسیار میان نتایج حاصل از نشان می

 های اولبندی تیمپژوهش و نتایج واقعی در رتبه

های گیر شاخصتا سوم حاکی از تأثیر چشم

AFC های برتر در پیشرفت و موفقیت باشگاه

 کشور است.

 

 ها در پایان لیگ برترشگاهمقایسه نتایج پژوهش با نتایج واقعی رتبه با. 7جدول 

 ها در پایان لیگرتبه نهایی باشگاه ها حاصل از پژوهشرتبه نهایی باشگاه باشگاه

 1 1 استقالل تهران

 9 1 استقالل خوزستان

 22 21 مشهد دهیپد

 2 2 تهران سیپرسپول

 1 9 تهران کانیپ

 0 0 زیتبر یتراکتورساز

 1 20 آهن اصفهانذوب

 20 1 کرج پایسا

 1 7 اصفهان سپاهان

 21 9 مشهد جامگاناهیس

 21 21 قم یصبا

 21 1 نفت آبادان صنعت

 23 21 خوزستان فوالد

 9 22 زیفوالد تبر گسترش

 21 23 زیتبر سازیینماش

 7 21 تهران نفت

 

 گیرینتیجهبحث و 

-پاسخ به این سؤال که مهم باهدف پژوهش حاضر

های اشگاههای ارزیابی عملکرد بترین شاخص

 ها به چه میزاناند، تأثیر هرکدام از آنفوتبال کدام

تیم حاضر در لیگ برتر  21است و رتبه هر یک از 

به چه صورت  2071-71فصل  فوتبال ایران در

در پژوهش حاضر رویکرد ترکیبی  شد. انجاماست، 

 هایاتخاذشده و با استفاده از دو مورد از تکنیک

های حاصل ازنظر هبندی به تحلیل دادرتبه

صورت که ابتدا با خبرگان پرداخته شد. بدین

فازی اوزان نهایی هر  ANPاستفاده از تکنیک 

های پژوهش محاسبه شد و سپس یک از شاخص

فازی امتیاز نهایی  VIKORکارگیری تکنیک با به

-های وزنها نسبت به شاخصهر یک از باشگاه

ارش شد؛ ها گزدهی شده محاسبه و رتبه نهایی آن

جهت نیز دارای نوآوری روشی است. بنابراین ازاین

دهی به معیارها نشان داد که نتایج حاصل از وزن

ازنظر خبرگان، معیار رشد و توسعه نوجوانان و 
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ترین معیار در پیشرفت و موفقیت جوانان مهم

های کشور است و به همین دلیل در حال باشگاه

ام ساماندهی حاضر در کشور ما به دلیل نبود نظ

ویژه در فرایند استعدادیابی با تأکید بر فعال نبودن 

وپرورش در زمینه کشف استعدادها، آموزش

پراکندگی در امر آموزش به دلیل استفاده از 

ها و مکاتب مختلف دنیا که در مقاطع زمانی سبک

مختلف، موجب سردرگمی مربیان و بازیکنان شده 

مر برای مست های پایهاست، نداشتن آموزش

ه توجهی بویژه در سنین پایین، بیبازیکنان به

 ها از دالیلستارهپشتوانه سازی و اکتفا به تک

ین ا اصلی عدم پیشرفت فوتبال کشورمان است.

 هایدر حالی است که طبق نظر خبرگان، باشگاه

ایرانی به این مقوله توجه کافی ندارند و همین 

ای هباشگاهترین دالیل عدم موفقیت یکی از مهم

ر های آسیا دایرانی در کسب مقام قهرمانی باشگاه

 اتقتحقی نتیجه این یافته باسال اخیر است.  11

Shafizadeh (2003)،Hosseini & et al, 

(2015)  ،Eidipour & et al, (2015) ، 

Jalilian & et al, (2005)، Rezasoltani & 

et al, (2013، Dostdari & et al, (2015)  در

های صبای قم و باشگاههمخوانی دارد.  ین زمینها

گاه ترین رتبه و باشنفت تهران در این زمینه پایین

پرسپولیس تهران وضعیت بهتری نسبت به سایر 

 ها دارد.گروه

ای و های منطقهدر جایگاه دوم معیار حمایت

های هواداران قرار گرفت؛ حضور هواداران از جنبه

ه توجه به اینک است. بامختلفی برای باشگاه مهم 

ها در بسیاری از کشورها، بحث درآمدزایی باشگاه

ها مطرح است، این خود و خودگردان کردن آن

عامل مهمی در جهت فراهم آوردن درآمد برای 

آید. ازآنجاکه در کشور ما گام حساب میها بهتیم

سازی برداشته است، ای به سمت خصوصیتازه

ا هندانی برای باشگاهوچبحث درآمدزایی اهمیت د

ای، خود توسعه و پیشرفت ورزش حرفهیابد. می

های افزایش درآمد ای را برای یافتن راهزمینه

این مدیران ها ایجاد کرده است. مدیران باشگاه

به دنبال افزایش حضور تماشاگران در  همواره

گیری از طرفداران وفادار هستند. مسابقات و بهره

ها، یش جمعیت ورزشگاهبه همین منظور افزا

ها از ها و خارج شدن آنسودآور بودن باشگاه

 منظوروابستگی به دولت، حضور تماشاگران به

ها ضروری وحی و تشویق آنهای مالی و رحمایت

در این زمینه نتیجه تحقیق حاضر با  .باشدمی

 ،Elahi & et al, (2009) نتیجه تحقیقات

Rezaei & et al, (2015) ،Soleimani 

dameneh & et al, (2014)، Naghshbani & 

et al, (2012)  .هایاشگاهبهمخوانی دارد 

ی تراکتورساز ،استقالل تهران ،پرسپولیس تهران

تبریز و صنعت نفت آبادان وضعیت بهتری نسبت 

 هایها در این زمینه دارند و باشگاهبه سایر تیم

نفت تهران و گسترش فوالد وضعیت  ،صبای قم

 ها دارا هستند.را نسبت به سایر تیمبدتری 

معیار مدیریت و نیروی انسانی در جایگاه سوم قرار 

در این معیار عمده توجهات معطوف به گرفت. 

ها های کادر ورزشی باشگاهکیفیت و صالحیت

ها  یکی از وظایف بسیار مهم باشگاه ؛بوده است

های خوب و توسعه نیروی انسانی تهیه برنامه

و این نیروی انسانی را  ی باشدمموردنیاز 

اصطالح تیم پشت سر تیم فوتبال داخل زمین به

 نند.کقلمداد می
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این یافته با نتیجه تحقیقات شفیعی و همکاران 

عیدی پور و  ،(2072بهنام و همکاران ) ،(2071)

 (2073نقشبندی و همکاران ) ،(2070همکاران )

 ،های پرسپولیس تهرانباشگاههمخوانی دارد. 

سپاهان اصفهان و تراکتورسازی  ،ستقالل تهرانا

تبریز در این زمینه وضعیت بهتری نسبت به سایر 

 ،های صبای قمها دارند و باشگاهباشگاه

جامگان مشهد و گسترش فوالد در این زمینه سیاه

 تری دارند.وضعیت پایین

معیار امکانات و تجهیزات رتبه چهارم را به 

 هایعیار زیرساختخود اختصاص داد. در این م

ها مدنظر باشگاه یمناسب برا یو ادار یورزش

شامل  یهای ورزشمهم در زیرساخت نیاست. ا

ید مورد تائ ومیو استاد ینیامکانات استاندارد تمر

است. چراکه اساس  یمسابقات رسم یبرگزار یبرا

تام به وجود امکانات  یای بستگفوتبال حرفه

 نیا در د دارد.مسابقه استاندار نیو زم ینیتمر

های رسد که به جزء معدود باشگاهبه نظر می اریمع

 یهنوز دارا یرانیها ااکثر باشگاه ،یخصوص

دن ای شحرفه طیالزم نبوده و حائز شرا لیپتانس

 ینباشند. خصوصاً عدم وجود امکانات مناسب برا

 دارعهدهرا  یها که امر سازندگباشگاه هیپا هایتیم

 ایهتیم کهطوریبه، استد مشهو اریبس ،هستند

 ایاجارهاستاندارد ریغ هایزمیندر  اکثراً هیپا

 این یافته با نتیجه تحقیقات .کنندمی نیتمر

Shafee & et al, (2014)، Soleimani 

dameneh & et al, (2015) ،Hosseini & et 

al, (2015)،Eidipour & et al, (2015)  

 ،س تهرانهای پرسپولیباشگاههمخوانی دارد. 

فوالد  ،تراکتورسازی تبریز ،استقالل تهران

خوزستان و سپاهان اصفهان وضعیت بهتری در 

ها دارند و این زمینه نسبت به سایر باشگاه

پدیده مشهد و گسترش  ،های صبای قمباشگاه

 اند.های آخر قرار گرفتهفوالد در رتبه

معیار مالی و حقوقی در رتبه پنجم قرار 

ها اهباشگو مالی  یاسناد حقوقمعیار گرفت. در این 

 لیتبد ندیامر در ادامه فرا نیمدنظر است. ا

 یهاسابق در قالب شرکت یمؤسسات ورزش

کرده  یخود را ط یروند تکامل ی،ورزش یتجار

نامه شرکت ایوجود اساسنامه  قتیاست. در حق

دنظر م ،یو منطبق با مقررات قانون شدهثبتمعتبر 

. باشدیم AFC دیمورد تأک و در سطح قاره فایف

 یقراردادها ،یادیبن یسند حقوق نیدر کنار ا

و  یو قواعد رفتار یانضباط نامهنیآئ ،یورزش

 منطبق با قواعد ستیبایم زیها نباشگاه یکردار

 یفوتبال هر کشور ونیو فدراس AFC فا،یف

نهادی  ،لیگ کنندهادارهسازمان  .گردند میتنظ

وظیفه اداره  ونیاسفدرحقوقی است که از سوی 

د لیگ بای کنندهادارهدارد. سازمان  بر عهدهلیگ را 

 ،دارای ساختار مدیریتی برای کنترل مسابقات

و امور مالی باشد. بخش مالی  هارسانه ،بازاریابی

لیگ باید دارای بخش حسابرسی سود و زیان و 

 یاهحسابترازنامه مالی باشد. برای رسیدگی به 

 و بازرس مالی تعیین شود. باید حسابرسی ،لیگ

 یسازبر هماهنگ دیبا تأک AFC ،یمال اریمع در

خود، به دنبال  یها با سال مالباشگاه یسال مال

 یراستا بر مبنا نی. در اباشدیم یمال تیشفاف

 یگرفته، تراز مالانجام یهانهیدرآمدها و هز

ه موشکافان یموردبررس ،هاشده باشگاه یحسابرس

ر د .ردیگیقرار م ونیکنفدراس یکارشناسان مال

این زمینه نتیجه تحقیق حاضر با نتیجه 

 ،Shafee & et al, (2014)تحقیقات

Soleimani dameneh & et al, (2015)،  

Hosseini & et al, (2015) .همخوانی دارد
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استقالل تهران و  ،پرسپولیس تهران هایباشگاه

سپاهان اصفهان وضعیت بهتری نسبت به سایر 

وضعیت خوبی  هاباشگاهدارند و مابقی  هاگاهباش

 .در این زمینه ندارند

که  نتایج نهایی حاصل از پژوهش نشان داد

 هس تراکتورسازیو  پرسپولیس، استقالل یهامیت

معیارهای کنفدراسیون  مهیا نمودندر  تیم برتر

که به ترتیب رتبه عبارتند از: رشد و فوتبال آسیا 

ای های منطقهحمایت ،نتوسعه نوجوانان و جوانا

امکانات و  ،مدیریت و نیروی انسانی  ،و هواداران

همین  .اندبوده ،تجهیزات و معیار مالی و حقوقی

 2های رتبهنیز تیم در انتهای فصل لیگ برتر  سه

 دهدیمنشان که  را به خود اختصاص دادند 0تا 

بر موفقیت و  AFCمطابق با معیارهای  اقدامکه 

 شدن فوتبال یاحرفه تیدرنهاو  اهمیتپیشرفت 

 مثبت و معناداری دارد. ریتأثکشور 

های شود تا در پژوهشدر پایان پیشنهاد می

ی گیرهای نوین و کارای تصمیمآتی از سایر روش

ها منظور تحلیل دادهبه BWMچندمعیاره مانند 

استفاده شود تا با نیاز به مقایسات زوجی کمتر بر 

بلیت اطمینان نتایج پژوهش کارایی و همچنین قا

 افزود.
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Abstract 

Objective: the purpose of this study was to weigh and rank the indices involved 

in the success of the Iranian Premier League and then ranking the 16 Premier 

League clubs based on AFC indices and requirements. 

Methodology: Research data was collected from coaches with a degree in 

coaching. In order to analyze the data, two methods of multi-criteria decision 

making techniques (MCDM) called ANP and VIKOR were used in fuzzy 

conditions. Finally To analyze the sensitivity of the results, the ranking of the 

research, based on the prediction and opinion of the experts from the clubs in the 

Premier League in the 96-95 season, was compared with the actual ranking of the 

clubs at the end of the season. 

Results: The results indicated that the first three teams from the research rankings 

were exactly those who ranked first to third at the end of the season. This 

demonstrates the high reliability of the results of the research. 

Conclusion: The result of weighting the criteria indicated that according to 

experts, the criterion of adolescent growth and development is the most important 

criterion in the progress and success of the clubs in the country. Therefore, it is 

suggested that they pay more attention to this issue and invest more in raising the 

base team. 
Keywords: Football industry, Iranian Premier League, Fuzzy Multi-Criteria 

Decision Making, ANP, VIKOR. 
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