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  چكيده

هرچه قدرت . بيني كردطور كامل پيشتوان نتايج مسابقات آنها را بهها اين است كه نميامروزه دليل جذابيت بيشتر ورزش
. تر خواهد شدشود و در نتيجه آن ليگ جذابتر ميبيني مسابقات سختپيش. بيشتر باشد سازندهايي كه ليگ را ميرقابتي تيم

هاي اين تحقيق ثانويه بوده و از داده. است 1389تا  134هدف از اين تحقيق، بررسي تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران از سال 
و شاخص تعادل ) C5(ها از شاخص نسبت تمركز حليل دادهوتبراي تجزيه. دست آمده استهاي مربوط بهجداول پاياني سال

منظور به. ها كمتر باشد، يعني تعادل ليگ بيشتر است و برعكسهرچه مقدار اين شاخص. استفاده شد) C5 )C5ICBرقابتي 
نگين پنج سالة اول ميا. دست آمدساله نشان داده شد و نتايج زير بهصورت ميانگين پنجهاي نتايج تحقيق بهتر يافتهدرك راحت

. 129، 60) 1384 – 1389(و ميانگين پنج سالة سوم  131) 1379 – 1383(، ميانگين پنج سالة دوم 128) 1374 – 1378(
تعادل كمتري داشته  1383تا  1379هاي تعادل بيشتر و در سال 1378تا  1374هاي بنابراين ليگ برتر فوتبال ايران در سال

شود و از حالت سنتي و دوقطبي خود در تهران خارج شده و تري دنبال ميصورت متعادلال در ايران بهرسد فوتبنظر ميبه. است
  .در بقية نقاط كشور هم در حال پيشرفت است

  
  

  هاي كليديواژه
  ).C5 )C5ICBتعادل رقابتي، ليگ برتر فوتبال، شاخص نسبت تمركز، شاخص تعادل رقابتي 
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  مقدمه

هاي در دهه). 24(رصد از مبادله و تجارت جهان را به خود اختصاص داده است د 3صنعت فوتبال در حدود 
 200اخير، فوتبال به صنعت چندميليارد دالري تبديل شده است و براساس آمار فدراسيون فوتبال، بيشتر از 

اي كه گونهبه. جهان بدون فوتبال غيرقابل تصور است). 13(ميليون فوتباليست فعال در سراسر جهان وجود دارد 
در بيشتر كشورها . بيشتر است) 192(از تعداد كشورهاي عضو سازمان ملل ) 207(تعداد كشورهاي عضو فيفا 

اين رشتة ورزشي بيشترين پخش تلويزيوني را به خود . ترين فدراسيون ورزشي استفدراسيون فوتبال بزرگ
شود كه ميزان در آفريقا، اينگونه برداشت مي 2010در آسيا و  2002با برگزاري جام جهاني . اختصاص داده است

جذابيت مسابقة فوتبال به عوامل زيادي بستگي ). 1(عالقه و توجه مردم جهان به فوتبال رو به افزايش است 
و در اين بين تعادل رقابتي يكي از موارد ... ها، امكانات ورزشگاه و دارد، از جمله كيفيت بازيكنان، عملكرد تيم

اي كه اگر ديگر عوامل برابر باشند، گونهبه. تواند جذابيت مسابقة فوتبال را افزايش دهداست كه ميبسيار مهمي 
هايي رشته. دهدبيني نتايج، ميزان عالقة حاميان و تقاضا براي تماشي مسابقات را افزايش ميابهام در مورد پيش

  توان هايي كه نتايج مسابقات آنها را ميهدر مقايسه با رشت. بيني نشدني استكه نتايج مسابقات آنها پيش
هاي ورزشي در كشورهاي مختلف با ايجاد به همين دليل سازمان. بيني كرد، از جذابيت بيشتري برخوردارندپيش

اگر در يك . كنند كه ابهام در نتيجة مسابقات را به حداكثر برسانندها سعي مييك سري قوانين و محدوديت
بيني دليل پيشها كيفيت بسيار بهتري داشته باشند، در نتيجة آن ليگ بهت به بقية تيمها نسبليگ برخي تيم

سازند هايي كه ليگ را ميهرچه قدرت رقابتي تيم. دهدپذير بودن نتايج مسابقاتش جذابيت خود را از دست مي
در ليگ كامالً ). 19(د تر خواهد ششود و در نتيجه آن ليگ جذابتر ميبيني مسابقات سختبيشتر باشد، پيش

ها از شانس تيم  متعادل هر تيم شانس برابري را نسبت به تيم ديگر براي بردن مسابقه دارد و در نتيجه همة
  ).18(مساوي براي كسب عنوان قهرماني ليگ برخوردارند 

و مهمان هاي ميزبان ميهان، نلسون و ريچاردسون براي سنجش تعادل رقابتي از تفاوت بين درصد برد تيم
  :استفاده كردند و به نتايج زير دست يافتند

  بيني ندارد؛تغييرات تعادل رقابتي بر روي تعداد تماشاچيان تأثير منظم و قابل پيش. 1
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  كه اختالف امتياز يك تيم با صدرنشين ليگ بيشتر شود، تأثير تغييرات تعادل رقابتي افزايش زماني. 2
  .يابدمي

هاي مهمان بگيرند، اثرات تغييرات تعادل رقابتي در سراسر فصل تايج بهتري از تيمهاي ميزبان ناگر تيم. 3
  ).17(كند كاهش پيدا مي

تعادل ) 2003( 1زيمانسكي. شودهاي مختلفي ارائه ميعدم اطمينان يا ابهام در نتايج فوتبال، با صورت
  :حالتي زير بررسي كرد 3رقابتي را براساس مدل 

  اشاره دارد؛) بين دو تيم(ي كه به ميزان ابهام موجود در مورد نتيجة يك مسابقة خاص اابهام مسابقه) الف

  ؛شودابهام فصلي كه به ميزان ابهام موجود در مورد مسابقات يك فصل گفته مي) ب

  ).25(تسلط يا چيرگي تعدادي تيم محدود بر ليگ در طول فصول پياپي ) ج

طور كلي بيشتر ، ولي به)3(بتي را به چهار حالت تقسيم كردند تعادل رقا 2همچنين كايرنس، جنت و اسلوان
منظور افزايش توجه و حضور افراد به هر حال هر تالشي كه به. شودحالتي آن بررسي مي 3اوقات براساس مدل 

ويژه به. هاي خاصي مطلوب به نظر نرسدصورت گيرد و به افزايش رقابت منجر شود، ممكن است از نظر باشگاه
بيني كرد، جذابيت آن مسابقه اگر نتيجة يك بازي را بتوان پيش). 14(ي احتمال موفقيت تيمشان زياد باشد وقت

وجود آورند تا تعادل هاي فوتبال بايد شرايطي را بههاي برگزاري ليگبه همين دليل كميته. يابدكاهش مي
منظور بقاي خود به ميزان خاصي ورزشي به هايليگ). 15(هايشان را به حداكثر برسانند رقابتي موجود در ليگ

اگر در ليگ تعادل رقابتي كاهش يابد، تعداد افرادي كه براي تماشاي مسابقات به . از تعادل رقابتي احتياج دارند
كنند، در درازمدت كاهش روند و همچنين تعداد افرادي كه از طريق تلويزيون مسابقات را تماشا ميورزشگاه مي

  .يابدمي

                                                           
1  - Szymanski 
2  - Cairns. J. P. Jennett. N. and Sloane. P.J. 
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تعادل ) 2006( 1گوسنس. هاي اخير تحقيقات متعددي در زمينة تعادل رقابتي انجام گرفته استالدر س
  :گيري كرد و به نتايج زير دست يافتهاي اروپايي اندازهرقابتي را در ليگ

در آلمان و فرانسه روند . يافته است) افزايش نسبي نمودار خطي(در بلژيك و انگلستان تعادل رقابتي كاهش 
پرتغال تنها كشوري است كه تعادل رقابتي آن افزايش يافته . گيري در مورد تعادل رقابتي ليگ وجود نداردچشم
هاي انگلستان، ايتاليا، آلمان و فرانسه و اسپانيا به نتايج پس از بررسي ليگ) 2004( 2ميشي و اوتن). 10(است 

  :زير دست يافتند

طور ثابت بوده اما بعد از اين تاريخ به) 1948 – 1987(سال  40در انگلستان تعادل رقابتي به مدت 
افزايش و بعد از اين تاريخ  1976تا  1956هاي در اسپانيا تعادل رقابتي بين سال. چشمگيري كاهش يافته است

هايي از توان نشانهدر مورد تعادل رقابتي ليگ فرانسه رويكرد واضحي وجود ندارد، اما مي. كاهش يافته است
به بعد افت مشخصي در تعادل رقابتي در ليگ  1992از سال . مشاهده كرد 1992ن را از بعد از سال افزايش آ

ليگ ايتاليا بيشترين ميزان عدم تعادل را  2004طوري كه در پايان سال به. ايتاليا به وجود آمده است Aسري 
شده اما در كل تعادل رقابتي  در آلمان افزايش كمتري نشان داده. ليگ برتر اروپايي داشته است 5در بين 

با بررسي ليگ فوتبال هلند به ) 1992( 3كوپرك و فورت). 18(سال اخير كاهش يافته است  10بوندس ليگا در 
افزايش  70مقدار زيادي كاهش و در نيمة اول دهه  60اين نتيجه رسيدند كه تعادل رقابتي در نيمة دوم دهة 

ليگ  5مدت را در آنها همچنين تعادل طوالني. د واضحي وجود ندارديافته است و از آن زمان به بعد رويكر
و  NHL7، هاكي يا 6NBAيا ليگ ملي بيسبال،  NL5با ليگ بيسبال آمريكا، ليگ  4ALليگ (اي آمريكا حرفه

ليگ، عدم تعادل چشمگيري را نشان داد  5تحليل آنها از هر . گيري كردنداندازه) NFL8فوتبال آمريكايي يا 
پي بردند كه تعادل رقابتي در انگلستان كاهش يافته است و ) 2007( 9هان، كونينگ و ون ويتسلوژن). 23(

                                                           
1  - Goossens 
2  - Michie and Oughton 
3  - Quirk and Fort 
4  - American League 
5  - National League 
6  - National basketball American 
7  - National hockey league 
8  - National football league 
9  - Haan, M.A. Koning. R.H. and VanWitteloostuijn. A. 
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آنها در كشورهاي آلمان، . دست آوردندشواهد ضعيفي هم مبني بر همين كاهش در كشورهاي بلژيك و هلند به
  در فاصلة ) 2001( 1حقيقات ايكاردبنا بر ت). 12(فرانسه، ايتاليا و اسپانيا رويكرد واضحي را مشاهده نكردند 

نتايج تحقيقات ). 7(افزايش يافته است  NLكاهش و در  ALتعادل رقابتي موجود در  1999تا  1975هاي سال
 1990از سال  MLB3دهد كه كاهش چشمگيري در تعادل رقابتي در نشان مي) 2007( 2ميزاك و همكارانش

همچنين كمترين تعادل رقابتي در اتحادية . گ آمريكا بوده استبه بعد اتفاق افتاده و بيشترين كاهش در لي
  ).20(بوده است  2003تا  1998هاي شرقي ليگ آمريكا و بين سال

اي ليگ حرفه 5ترين ليگ در ميان نامتعادل NBAبه اين نتيجه رسيد كه ) 2002( 4زيمباليست
با پيشرفت  1950تا  1903هاي بين سال MLBبيان كرده كه تعادل رقابتي در  5وي در كتاب خود. آمريكاست

هاي فوتبال گري باشگاهايسازي و حرفهدر شرايط كنوني كه موضوع خصوصي). 28(تدريجي همراه بوده است 
هاي فوتبال باتوجه به اينكه باشگاه. تواند بر اين موضوع تأثير بگذاردمفهوم تعادل رقابتي مي. ايران مطرح است

ها مانند استيل آذين، شيرين جز برخي باشگاه(شوند هاي دولتي حمايت ميو بخش ايران اغلب توسط دولت
شود ، منابع مالي تقريباً يكساني به همة آنها تزريق مي)سقوط كردند 1كه به دستة ... فراز، استقالل اهواز و 

اين . ها حضور دارندهمة تيمصورت پراكنده در و بازيكنان نخبه به) البته در اين مورد استثناهايي هم وجود دارد(
دهد كه در ليگ ايران هيچ تيمي وجود ندارد كه از نظر مالي آنچنان قوي باشد كه بتوانند همة مطلب نشان مي

شود تعادل رقابتي موجود در اين مسئله يكي از داليلي است كه موجب مي. بازيكنان نخبه را در اختيار بگيرد
هاي ورزشي دهد كه تعادل رقابتي در ليگگرفته نشان ميي تحقيقات انجامنتايج كل. ليگ ايران افزايش يابد

ها گوي سبقت را از بقية اي شدن ورزش و كسب درآمد از طريق آن، بعضي باشگاهبا حرفه. كاهش يافته است
پا منابع مالي هاي معتبر مثل ليگ قهرمانان اروها با راهيابي به رقابتاي كه بعضي تيمگونهبه. اندها ربودهتيم

هاي فوتبال در ايران، توجه به مفهوم تعادل سازي باشگاهباتوجه به ضرورت خصوصي. اندزيادي را كسب كرده
افزايش تعادل . ها و كميتة برگزاري ليگ به همراه داشته باشدتواند افزايش درآمد را براي باشگاهرقابتي مي

                                                           
1  - Eckard 
2  - Mizak et al 
3  - Major league baseball  
4  - Zimbalist 
5  - May the best team win (baseball economics and public policy) 
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البته . دهدها را افزايش ميها و رقابتمنة حمايت مالي از تيمرقابتي ميزان استقبال از مسابقات و همچنين دا
ها از طريق پخش تلويزيوني درآمد كسب كنند، اما در ايران بيشترين تأثير تعادل رقابتي زماني است كه باشگاه

ترين ترين منبع درآمدي بزرگاين در حالي است كه مهم. هاي فوتبال از اين منبع درآمدي سهمي ندارندباشگاه
ها از در ايران نيز بايد زمينة الزم براي استفادة باشگاه. هاي جهان، سود حاصل از پخش تلويزيوني استباشگاه

ها در عمل سازي باشگاهاي شدن و خصوصيدر غير اين صورت بحث حرفه. اين منبع درآمدي فراهم شود
هاي يگ برتر فوتبال ايران در فاصلة سالپژوهش حاضر درصدد است روند تعادل رقابتي را در ل. غيرممكن است

  .بررسي كند 1389تا  1374

  

  تحقيق روش

هاي آن ثانويه بوده و از طريق جداول پاياني ليگ فوتبال تحليلي است و داده –تحقيق حاضر از نوع توصيفي 
و شاخص اقتصادي ها از دوتحليل دادهبراي تجزيه. دست آمده استهاي مربوط و مدارك معتبر بهايران در سال
نووتني ). 5) (2006(هايي رياضي است كه ديونگ اين ابزار مدل. استفاده شد 2C5ICBو ) C5( 1نسبت تمركز

، )2) (2006(، برونلي )27) (2006(، تنريرو )8) (2006(، فدرسن )26) (2006(، زيمانسكي و ليچ )21) (2006(
  ).19، 18) (2005و  2004(و ميشي و اوتن ) 11) (2006(گوگوت و پريماولت 

  در ليگ . هاي مختلف در تحقيقات خود از آن استفاده كردندمنظور سنجش تعادل رقابتي ليگبه
شود، اما هرچه مقدار  كمتر نمي 100گاه از اين شاخص هيچ. است 100هميشه برابر  C5ICBكامالً متعادل 

تري دارد، يعني هرگونه افزايش در اين شاخص به آمده از اين مقدار بيشتر باشد، يعني آن ليگ تعادل كمدستبه
  ).18(معني كاهش در تعادل رقابتي است 

تيم،  15با  76تيم، در سال  14با  82و  81، 80، 78هاي تيم، در سال 12با  79ليگ فوتبال ايران در سال 
. برگزار شده است تيم 18با  88و  87، 86هاي تيم و در سال 16با  85و  84، 83، 77، 75، 74هاي در سال

تأثيرگذار است، حتي در ليگ كامالً متعادل با تغيير در  C5هاي ليگ بر روي مقدار باتوجه به اينكه تعداد تيم
                                                           
1  -  The five – club concentration ratio 
2  - The C5 index of competitive balance 
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اما باتوجه به . تواند معيار مناسبي باشدشود و اين شاخص نميدستخوش تغييرات مي C5ها مقدار تعداد تيم
همچنين . ايمرا نيز محاسبه كرده C5احتياج داريم، شاخص  C5به مقدار  C5ICBدست آوردن اينكه براي به

  ).19، 18(ساله بررسي شده است  5هاي تحقيق براساس سه دوره تر، دادهوتحليل مناسبمنظور تجزيهبه
  

  مجموع امتيازات كسب شده توسط پنج تيم اول 
C5=  مجموع امتيازات كسب شده توسط همة تيم ها  

 

N/5

5C
ICB5C   

N 13(هاي ليگ برابر است به تعداد تيم.(  

  1388تا  1374از سال  C5ICBو  C5مقادير  – 1جدول 
  C5 C5ICB  سال

1388  359/0  130  
1387  369/0  133  
1386  333/0  120  
1385  417/0  133  
1384  412/0  132  
1383  433/0  139  
1382  472/0  133  
1381  446/0  125  
1380  465/0  130  
1379  532/0  128  
1378  466/0  131  
1377  415/0  133  
1376  423/0  127  
1375  394/0  126  
1374  384/0  123  
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. دهدنشان مي) 1374 – 1388(ليگ فوتبال ايران را در پانزده فصل اخير  C5ICBو  C5مقادير  1 شكل
ريخ به بعد اين شاخص روند رو به رشدي داشته، اما از اين تا 79تا  74از سال  C5دهد كه نشان مي 1شكل 

  .رشد منفي داشته است

 

  در ليگ فوتبال ايران C5شاخص  – 1شكل 

 

  در ليگ فوتبال ايران C5ICBشاخص  – 2 شكل 
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به بعد كاهش  83افزايش و از  83تا  77افزايش، از  77تا  74از سال  C5ICBدهد كه نشان مي 2شكل
  .ين مقدار را داشته استكمتر 86بيشترين و  83اين شاخص در سال . يافته است

نشان داده شده  3ساله در نمودار  5صورت ميانگين هاي اين تحقيق شاخص  بهتر يافتهمنظور درك راحتبه
و پنج سالة  131) 1379 – 1383(، پنج سالة دوم 128) 1374 – 1378(اين شاخص در پنج سالة اول . است
  .است 60/129) 1384 – 1388(سوم 

 

  ساله 5صورت ميانگين در ليگ فوتبال ايران به C5ICBشاخص  – 3شكل

  

  گيريبحث و نتيجه

نشان داده شده  3و  2، 1هاي  شكلليگ فوتبال ايران در  C5ICBو  C5هاي هاي مربوط به شاخصيافته
كاهش (سال اين شاخص افزايش  5يعني به مدت  79تا  74هاي براساس شاخص نسبت تمركز در سال. است

اما نكتة مهم اين است كه تعداد . يافته است) افزايش تعادل رقابتي(و از اين تاريخ به بعد كاهش  )تعادل رقابتي
با دوازده تيم و  79 – 80براي مثال در فصل . هاي حاضر در ليگ ايران در فصول مختلف، متفاوت بوده استتيم

ها باتوجه به اينكه شاخص نسبت تمركز به تغييرات تعداد تيم. با هجده تيم برگزار شده است 86 – 87در فصل 
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دهد، چرا كه اين نتايج معتبرتري را به ما مي C5ICBحساس نيست، بنابراين استناد كردن به نتايج شاخص 
  .ها حساس استشاخص به تغييرات در تعداد تيم

افزايش و از  83تا  81كاهش، از  81تا  77افزايش، از  77تا  74سال از  C5ICBدهد كه نشان مي 2 شكل 
منظور به. كمترين مقدار را داشته است 86بيشترين و  83اين شاخص در سال . به بعد كاهش يافته است 83

. نشان داده شده است 3ساله در نمودار  5صورت ميانگين به C5ICBهاي تحقيق شاخص تر يافتهدرك راحت
از تعادل كمتري برخوردار  83تا  79هاي ليگ ايران داراي تعادل بيشتر و بين سال 78تا  74هاي ل سالحد فاص

در پانزده سال اخير  86 – 87اي كه فصل گونهبعد از اين تاريخ، تعادل رقابتي افزايش پيدا كرده به. بوده است
يعني . گ ايران در تعادل بيشتري داشته استلي 78تا  74هاي در سال. داراي بيشترين تعادل رقابتي بوده است

ها به اين رقابت شديد بين باشگاه. تر بوده استها به هم نزديكها رقابت شديدتر و كيفيت تيمبين باشگاه
واضح است كه ليگي با . بخشدشود كه در نهايت، سطح كيفي ليگ را ارتقا ميتر شدن ليگ منجر ميجذاب

صعود تيم ملي ايران به جام . كندتر، تيم ملي را بهتر پشتيباني مييگ باكيفيت پايينكيفيت بهتر در مقايسه با ل
عنوان ها بهاز اين سال. ها باشدتواند يكي از پيامدهاي تعادل زياد ليگ در آن سالجهاني در پايان اين دوره، مي

هاي معتبر بازيكنان ايراني در ليگ در اين دوران حضور. شودهاي طاليي فوتبال ايران نام برده مييكي از دوره
  .دنيا از جمله بودنس ليگا شروع شد

 83تا  79هاي در سال. سالة دوم حاكي از كاهش تعادل رقابتي بعد از اين دوران استپنج C5ICBميانگين 
ابتي سال اخير داراي كمترين تعادل رق 15در  83 – 84اي كه فصل گونهكمترين تعادل در ليگ برقرار بود، به

 C5ICBميانگين . در اين دوران فوتبال ايران از لحاظ ملي و باشگاهي نتوانست توفيقي كسب كند. بوده است
  دهد كه تعادل رقابتي در ليگ ايران نسبت به پنج سال قبل از آن افزايش يافته است، سالة اخير نشان ميپنج
راهيابي دو تيم از . ان قهرماني ليگ را كسب كننداند عنواي كه در پنج فصل اخير، چهار تيم توانستهگونهبه

ليگ قهرمانان آسيا، بيانگر اين  2009 – 2010هاي فصل اصفهان، يك تيم از كرمان و يك تيم از تهران به رقابت
نكتة مهم است كه فوتبال در ايران از حالت دوقطبي و متمركز خود در تهران خارج شده و در شهرهاي ديگر از 

مطلب مهم اينكه شهرهاي يادشده همگي جزو . سرعت در حال پيشرفت استبه... ، كرمان، تبريز و جمله اصفهان
هايي مانند فوالد مباركه، ذوب آهن، صنايع مس كرمان، شهرهاي صنعتي ايران بوده و داراي كارخانه
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د، بايستي با توجه به ها كه بايد به بخش ورزش تزريق شوقسمتي در آمد اين كارخانه. هستند... تراكتورسازي و
ها فقط از تعداد گونه نيست و اين كارخانههاي اختصاص داده شود اما در عمل اينميزان نياز به همة باشگاه

هاي ورزشي نتيجة مثبتي هاي دولتي از باشگاهها حمايت بخشدر اين سال. كنندمحدودي باشگاه حمايت مي
ت سنتي و دوقطبي خارج شود، اين به معني افزايش كيفيت ليگ داشته است و موجب شده فوتبال ايران از حال

اي كه گونهمدت مؤثر است، بهاما اين موضوع فقط در كوتاه. و در نتيجه افزايش كيفيت فوتبال ايران است
مل ها را ندارند و در عها كه از چنين حمايت مالي برخوردار نيستند، توان رقابت با ديگر باشگاهتعدادي از باشگاه

  .شونددچار مي... به سرنوشت استقالل اهواز، ابومسلم، پيام خراسان، شيرين فراز كرمانشاه و 

هاي اروپايي مانند ليگ قهرمانان و جام حذفي ها در رقابتديونگ و ايستال پي بردند كه عملكرد باشگاه
اين ). 6(مگيري كاهش يافته است طور چشهاي اروپا بهدهد كه تعادل رقابتي در ليگهاي اروپا نشان ميباشگاه

در ). 22(ميزان عالقة طرفداران هم افزايش پيدا كرده است  NFLدر حالي است كه با افزايش تعادل رقابتي در 
پنج . هاي فوتبال از نظر كسب درآمد مختص به چند كشور خاص استها و ليگفوتبال اروپا، موفقيت باشگاه

باوجود . اندعنوان پنج ليگ معتبر و درآمدزاي جهان انتخاب شدهآلمان و فرانسه بهليگ انگلستان، اسپانيا، ايتاليا، 
هاي هاي فوتبال اروپا با بقية ليگتحقيقات پژوهشگران حوزة اقتصاد ورزش مبني بر غيرقابل مقايسه بودن ليگ

اخير، تعادل رقابتي در در چند سال ). 6(وضوح كاهش يافته است هاي اروپايي تعادل رقابتي بهجهان، در رقابت
MLB روستدر نتيجه منابع درآمدي آنان با خطر روبه. كاهش يافته و ميزان استقبال از آن كمتر شده است .

با افزايش تعداد طرفداران . اندنفري تعداد تماشاچيان در هر بازي را اعالم كرده 2400ليام و همكاران، كاهش 
دهد كه بيشتر طرفداران براي شواهد نشان مي. يابدتيم افزايش مييك تيم در ورزشگاه، احتمال موفقيت آن 

نامتعادل بودن مسابقات ليگ در جهت مخالف فرضيه جذب ). 16(روند ديدن برد تيم ميزبان به ورزشگاه مي
در هايي كه در نيمه پاييني جدول هستند، اگر در يك ليگ تعادل رقابتي خيلي كم باشد، تيم. هواداران قرار دارد

هاي برنده هم هاي بازنده طرفدارانشان را از دست دهند، تيماگر تيم. دهنددرازمدت طرفدارانشان را از دست مي
اساساً افزايش عالقة طرفداران، رويكرد مثبتي است و موجب افزايش ). 25، 9(شوند از اين فرايند متضرر مي

هايش را ببرد اما حتي آنها هم شان همة بازيعالقهبا اينكه هواداران مايلند تيم مورد . شودكسب درآمد مي
) 2009(چانگ و ساندرز ). 16(دهند طرفداري بازي زيبا و فشرده هستند و افزايش تعادل رقابتي را ترجيح مي
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  بر تعادل رقابتي دريافتند تقسيم درآمدهاي  1هاي كلگذاريدر بررسي تأثير تقسيم درآمدهاي سرمايه
هاست، اين تدابير از لحاظ دموكراسي به نفع تيم. دهدل ميزان رقابت را در ليگ كاهش ميهاي كگذاريسرمايه

  ).4(ولي براي بازيكنان خوشايند نخواهد بود 

با . توانند درآمد كسب كنندهاي فوتبال از طريق آن ميتعادل رقابتي، يكي از موارد مهمي است كه باشگاه
هم از طريق (يابد و در نتيجه ميزان استقبال از مسابقات فزايش ميافزايش تعادل جذابيت مسابقات و ليگ ا

هاي فوتبال از طريق پخش اما در ايران باشگاه. يابدافزايش مي) رفتن به ورزشگاه و هم از طريق پخش تلويزيوني
ذابيت را عنوان يك توان بالقوه مطرح است و فقط جكنند و تعادل رقابتي بهتلويزيوني درآمد مناسبي كسب نمي

صورت هاي فوتبال بهدر بيشتر كشورها باشگاه. شوددهد، اما به كسب درآمد بيشتر منجر نميافزايش مي
ترين منابع كسب يكي از مهم) اسپانسرشيپ(شوند و پخش تلويزيوني و قراردادهاي حمايتگري خصوصي اداره مي

باتوجه . صورت خصوصي كار بسيار سختي استال بههاي فوتبدر حال حاضر در ايران ادارة باشگاه. درآمد آنهاست
ها اند، باشگاهبهرهبي) سود حاصل از پخش تلويزيوني(ترين منبع درآمدي يك باشگاه فوتبال به اينكه از اصلي

با اين اوصاف اگر . هاستگري به معناي استقالل باشگاهاياساساً حرفه. هاي خود را تأمين كنندتوانند هزينهنمي
هاي فوتبال قرار گيرد، بايد اين اي در اختيار باشگاهاست از پخش صنعت يا هر بخش دولتي ديگر، بودجه قرار

ها هاي عضو قرار داده شده و به شكل مطلوبي بين تيمبودجه با ضوابط بهتري در اختيار سازمان ليگ و تيم
  .ي كه به همة آنان تعلق دارد، استفاده كنندتوانند از منابع مالها ميباشگاه در اين شرايط همة. بازتوزيع شود

جذابيت يك . بيشتر بودن تعادل رقابتي در ليگ به مفهوم جذابيت بيشتر و برتري مطلق آن ليگ نيست
ها، كيفيت خدمات بر تعادل رقابتي، به عواملي مانند تعداد بازيكنان ستاره، كيفيت استاديوممسابقة فوتبال عالوه

هاي رواني ين و بعد از بازي، خدمات جانبي و رفاهي مانند امكانات پاركينگ، كاهش هزينهشده در قبل، حارائه
. بستگي دارد... هاي رفت و برگشت به استاديوم و ديدار از مسابقه مانند عدم سردرگمي در تهية بليت، سرويس

  . موضوع تأثير هريك از موارد مذكور بر تعادل رقابتي نيازمند تحقيقات تكميلي است

                                                           
1  - Pool revenue sharing 
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در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه تاكنون تحقيقي در زمينة تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران انجام 
توان نتايج حاصل از اين پژوهش را با تحقيق ديگري مقايسه كرد و نياز به تحقيقات و رو نمينگرفته، از اين

  .مطالعات بيشتر در اين زمينه مشهود است
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