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 65-78،. صص 1391،. بهار 13شماره   مطالعات مديريت ورزشي

 
 

 اي اروپا  با پنج ليگ فوتبال حرفه  مقايسة تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران

 ميالدي 2010 -2009در فصل 
 

0Fالدين نقشبندي سيد صالح

1F، بهرام يوسفي1

2F، سعيد صادقي بروجردي2

3 
 

 11/2/90: مقاله تاريخ پذيرش                          25/7/89: مقاله تاريخ دريافت

 چكيده
بيني  طور كامل پيش را به ها آنمسابقات  توان نميكه  اند به اين دليل جذاب ها ورزشبيشتر 

بيني  بيشتر باشد، ميزان پيش سازند ميكه ليگ را  هايي تيمكرد. هرچه قدرت رقابتي 
خواهد شد. تعادل رقابتي به تعادل  تر جذابآن ليگ  ،و در نتيجه شود مي تر سختمسابقات 

 ةمقايس :اشاره دارد. هدف از اين تحقيق عبارت است از ها تيمزشي ور هاي توانمنديبين 
برتر فوتبال ايران، انگلستان، آلمان، اسپانيا، فرانسه و ايتاليا در  هاي ليگتعادل رقابتي بين 

از جداول پاياني ليگ برتر  و اند ثانويه هاي اين تحقيق ميالدي. داده 2010 -2009فصل 
از دو  ها دادهتجزيه و تحليل  براي اند. دست آمده به 2010 -2009كشورهاي منتخب در فصل 

يعني  ؛كمتر باشد ها شاخصهر چه مقدار اين  استفاده شد. C5ICBشاخص نسبت تمركز و 
بر اساس شاخص  دادنتايج تحقيق نشان  .عكس و به تعادل بيشتري در ليگ برقرار است

C5ICB تعادل عبارتند از : ليگ برتر ايران ترتيب از بيشترين تعادل به كمترين به ها ليگ 
)، ليگ 140، كالچو ايتاليا ()138)، الشامپيونه فرانسه (01/135)، بوندس ليگاي آلمان (60/129(

بنابراين ليگ برتر ايران بيشترين و الليگاي  ؛)60/149) و الليگاي اسپانيا (148برتر انگليس (
 رسد ميبه نظر  اين تحقيق داشتند. در شده بررسي هاي ليگاسپانيا كمترين تعادل را در بين 

و از حالت سنتي و دوقطبي خود در  شود ميل ادنب تري متعادلصورت  فوتبال در ايران به
 پيشرفت است. در حالنقاط كشور هم  ةتهران خارج و در بقي

 

، شاخص تعادل يگ برتر فوتبال، شاخص نسبت تمركزتعادل رقابتي، ل :هاي فارسي واژهكليد
 .)C5 )C5ICB يرقابت

 

                                                                                                                                        
 (نويسندة مسئول) گروه مديريت ورزشي واحد علوم و تحقيقات كردستان، دانشگاه آزاد اسالمي، سنندج. 1
 Email:salahnaghshbandi@yahoo.com 
 Email: byousefy@razi.ac.ir  دانشيار دانشگاه رازي كرمانشاه. 2
 Email: sboroujerdi@uol.ac.ir  دانشيار دانشگاه كردستان. 3
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 مقدمه
 ) از تعداد207( فيفا اي كه تعداد كشورهاي عضو به گونه ،نيستل تصور جهان بدون فوتبال قاب

فوتبال  در بيشتر كشورها فدراسيون .است) بيشتر 192سازمان ملل ( كشورهاي عضو
 بيشترين پخش تلويزيوني را به خود اختصاص ورزشاين  .استفدراسيون ورزشي  ترين بزرگ

در  2002. با برگزاري جام جهاني شود ميبيشترين پول پرداخت  آنداده است و به بازيكنان 
القه و توجه مردم جهان به كه ميزان ع شود ميدر آفريقا، اين گونه برداشت  2010آسيا و 
دالري تبديل  ميلياردچند  يهاي اخير، فوتبال به صنعت ). در دهه1( رو به افزايش است فوتبال

ست فعال در سراسر ميليون فوتبالي 200ت و طبق آمار فدراسيون فوتبال بيشتر از شده اس
به خود درصد از مبادله و تجارت جهان را  3). صنعت فوتبال در حدود 2( جهان وجود دارد

را  ها آنمسابقات  توان نميكه  اند به اين دليل جذاب ها ورزش). بيشتر 3( اختصاص داده است
با ايجاد  كنند ميدولتي سعي  يها سازمانني كرد. به همين دليل بعضي بي طور كامل پيش به

را به حداكثر  ها بازي كنان، ميزان ابهام موجود در نتيجةو بازي ها تيم براي ها محدوديت برخي
بيني  بيشتر باشد، ميزان پيش سازند ميكه ليگ را  هايي تيم). هرچه قدرت رقابتي 4برسانند (
متعادل  كامالً ي). در ليگ5( خواهد شد تر جذابآن ليگ  ،در نتيجهو  ودش مي تر سختمسابقات 

مساوي  يشانس ها تيم ةهم ،تيم ديگر دارد و در نتيجه با برابر يشانسبراي بردن مسابقه هر تيم 
 ).6( دارندسب عنوان قهرماني ليگ براي ك

ابزارهاي متعددي براي ). 6( اشاره دارد ها تيمورزشي  هاي توانمنديتعادل رقابتي به تعادل بين 
نسبت انحراف استاندارد واقعي به  توان مي ها كه از ميان آن گيري تعادل رقابتي وجود دارد اندازه

گيري جديدي را  ) اندازه2009اشاره كرد.  لنتن () ASD/ISDآل ( به انحراف استاندارد ايده
گذشته  هاي فصلتوجه به نتايج  عدم اطمينان نتايج را با تواند مياين ابزار . مطرح كرده است

  ،شود ميه ئارا يمختلف هاي روش اعدم اطمينان يا ابهام در نتايج فوتبال ب. )7( نيز بيان كند
تعادل ) 2003( . زيمانسكيشود ميسي حالتي آن برر سهولي بيشتر اوقات بر اساس مدل 

زان ابهام موجود در مورد ياي كه به م : الف) ابهام مسابقهكند ميرقابتي را به سه بخش تقسيم 
 ب) ابهام فصلي كه به ميزان ابهام موجود در ؛دارداشاره خاص (بين دو تيم)  اي مسابقهنتيجة 

بر ليگ در طول فصول  ها تيم ي ازج) چيرگي تعداد ؛شود مياطالق  ي خاصفصل مسابقات مورد
د صورت گيرد و به منظور افزايش توجه و حضور افرا . به هر حال هر تالشي كه به)8( پياپي

يا حاميان مطلوب به نظر نرسد،  ها باشگاه برخيشود، ممكن است از نظر منجر رقابت  افزايش
بيني  اي قابل پيش بازي ). اگر نتيجة9( زياد باشد تيمشانوقتي كه احتمال موفقيت  مخصوصاً
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بدين منظور  .شوند ميباشد، دچار نگراني  تر نزديكمردم نسبت به زماني كه آن رقابت  ،باشد
افزايش تعادل رقابتي فراهم  برايشرايط مناسبي  دفوتبال باي هاي ليگهاي برگزاري  كميته
به ميزان خاصي  براي حفظ بقا و كيفيتشان ورزشي هاي ليگكه  مشخص شده است ).4( كنند

ت جذابيبيني شوند و  پيش ات به راحتيمسابقاج دارند. بدون اين مفهوم، از تعادل رقابتي احتي
. كمبود تعادل رقابتي به اين معني است كه تعداد تماشاچيان (هم دهند ميخود را از دست 

) به كنند ميكه از طريق تلويزيون بازي را نگاه  ها آنو هم  روند ميكه به ورزشگاه  ها آن
3F. كويرك و فورت)6( رسد نميخود  بيشترين ميزان

) بيان كردند كه يكي از داليل 1992( 1
ليگ است.  هاي رقابت ابهام در نتيجة حاصل ازتيمي، هيجان  هاي ورزشبه  افراد ةاصلي عالق

ليگ  يها تيم ةهمميزان ضعف و قدرت ورزشي بايد  هاي ليگ درطرفداران  براي حفظ عالقة
. تعادل رقابتي به اين دليل )10( مسابقات حفظ شود ةابهام در نتيج تامتناسب با يكديگر باشد 

حاميان و  ميزان عالقة، بيني نتايج ير عوامل برابر باشند، ابهام در مورد پيشمهم است كه اگر سا
. دهد ميافزايش تقاضا براي تماشاي مسابقات (با حضور در استاديوم يا پخش تلويزيوني) را 

 د؛ماشاچيان و بينندگانش به دست آوربيشترين درآمد را از ت تواند نميليگي كه متعادل نباشد 
كه ميزان تقاضا براي باشگاه،  يابد ميافزايش تعادل رقابتي به اين دليل اهميت  بنابراين حفظ و

است براي  اي . اين مطلب دليل مهم تجاريرساند ميليگ و خدمات آن را به بيشترين حد خود 
را دوباره توزيع كنند و تعادل را  درآمدهاورزشي قوانين منظمي اتخاذ كنند تا  هاي ليگاينكه 

نامتعادل با  هاي ليگ. شود ميمنجر همچنين تعادل رقابتي به ثبات ليگ  افزايش دهند.
ضعيف  هاي باشگاهآمدن  وجود بهخطراتي از جمله ورشكستگي يا تهديد به ورشكستگي و 

 هاي تيمرقيب، ايجاد شكاف بزرگ از نظر درآمد درون ليگي (بين  هاي ليگرونده)، تهديد  (پس
كه به جام  هايي تيم شود ميكه باعث  اند ختلف) مواجهم هاي ليگليگ) و بين ليگي (بين 

قابل توجهي به درآمد مالي كنند مي(مثل ليگ قهرمانان) و ليگ برتر راه پيدا   ها باشگاه
 ).6( بنابراين تعادل رقابتي براي اطمينان از ثبات ليگ مهم است ؛كنند دسترسي پيدا 

ميشي و از جمله  ؛ل رقابتي انجام شده استتعاد ةتحقيقات متعددي در زمينهاي اخير،  در سال
4Fاوتن

نتايج  اين انگلستان، ايتاليا، آلمان، فرانسه و اسپانيا به هاي ليگ) پس از بررسي 2004( 2
 وجود بهايتاليا  Aمشخص در تعادل رقابتي ليگ سري  يبه بعد افت 1992: از سال دست يافتند

 ميان تاليا بيشترين ميزان عدم تعادل را درليگ اي 2004آمده است، به طوري كه در پايان سال 
، ، اما در كلمشاهده شده استليگ برتر اروپايي داشته است. در آلمان افزايش كمتري  پنج

                                                                                                                                        
1. Quirk & Fort 
2 . Michie & Oughton 
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سال اخير وجود داشته است. در فرانسه  دهافزايشي (كاهش تعادل رقابتي) در  يوندر
رويكرد واضحي در ، ولي اردبه بعد وجود د 1992 سال افزايش تعادل رقابتي از از هايي نشانه

 چرخشي يمورد تعادل رقابتي ليگ فرانسه موجود نيست. در اسپانيا مفهوم تعادل رقابتي الگوي
. در بعد از آن كاهش يافته استو  افزايش 1976تا  1956 هاي سالبين  داشته بدين شكل كه

اين تاريخ، كاهش  اما بعد از ) ثابت بوده،1987 -1947سال ( 40انگلستان تعادل رقابتي طي 
 .)6( آمده است وجود بهقابل توجهي در تعادل رقابتي 

5Fگوسنسبر اساس تحقيقات 

) كه در مورد ليگ كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، 2006( 1
اي  ، در آلمان و فرانسه روند قابل مالحظهانجام شده است....  فرانسه، پرتغال، بلژيك، انگلستان و

وجود ندارد. بلژيك و انگلستان افزايش نسبي خطي (كاهش  ها يگلدر مورد تعادل رقابتي 
روند خطي منفي قابل  و پرتغال تنها كشوري است كه دهند ميتعادل رقابتي) را نشان 

و  هان . بررسي)11( افزايش تعادل رقابتي استاي دارد و اين روند منفي بيانگر  مالحظه
6Fهمكاران

انگلستان كاهش يافته است و شواهد ضعيفي  ) آشكار كرد كه تعادل رقابتي در2007(2
همچنين براي  ها آنهم مبني بر همين كاهش در كشورهاي بلژيك و هلند به دست آوردند. 

كويرك و  .)12(كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا رويكرد واضحي را مشاهده نكردند
كه تعادل رقابتي در نيمه دوم  ) با بررسي ليگ فوتبال هلند به اين نتيجه رسيدند1992(فورت
افزايش يافته است و از آن  70به طور قابل مالحظه اي كاهش و در نيمه اول دهه  60دهه 

ليگ حرفه  5ي مدت را در تعادل طوالنهمچنين  ها آن زمان به بعد رويكرد واضحي وجود ندارد.
P7F (ليگ اي امريكا 

3
PALامريكا، ليگ  بال يس به يا ليگ P8F

4
PNL بال يس بهيا ليگ ملي ،  P9F

5
PNBA، 

P10F ياهاكي 

6
PNHL  ياو فوتبال امريكاييP11F

7
PNFL( ليگ پنجاز هر  ها آنگيري كردند. تحليل  اندازه، 

تيمي كاربرد  هاي ورزشتعادل رقابتي فقط در  .)10( اي را نشان داد عدم تعادل قابل مالحظه
دريافت در  ) تعادل رقابتي را در مسابقات تنيس بررسي كرد. وي2009كورال ( ندارد. دل

12Fمسابقات تنيس ويمبلدون

ولي در دورهاي آخر  ،، تعادل رقابتي در دورهاي اوليه زياد است8

                                                                                                                                        
1. Goossens 
2. Hann et al. 
3.  American League 
4 . National League 
5 . National Basketball American 
6 . National Hockey League 
7 . National Football League 
8 . Wimbledon 
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13Fنتايج مربوط به تحقيقات ميزاك و همكارانش .)13( يابد ميتعادل كاهش 

) نشان 2007( 1
MLBاي در تعادل رقابتي در  كاهش قابل مالحظه دهد مي 14F

اتفاق افتاده به بعد  1990از سال  2
 ةمريكا بوده است. همچنين كمترين تعادل رقابتي در اتحاديآو بيشترين كاهش در ليگ  است

. بنا بر تحقيقات )14( شده است مشاهده 2003تا  1998 هاي سالشرقي ليگ امريكا و بين 
15Fايكارد

كاهش و در   ALتعادل رقابتي موجود در  1999تا  1975 هاي سال ةدر فاصل )2001( 3
NL 16. زيمباليست)15(تافزايش يافته اسF

 ترين نامتعادل NBA) به اين نتيجه رسيد كه 2002( 4
17Fخود همچنين در كتابوي مريكاست. آاي  ليگ حرفه پنجليگ در ميان 

بيان كرده است كه  5
 تدريجي همراه بوده است يبا پيشرفت 1950تا  1903 هاي سالبين MLB تعادل رقابتي در 

)16(. 
ورزشي كاهش يافته است. با  هاي ليگتعادل رقابتي در   دهد مينتايج كلي تحقيقات نشان 

 ها تيم ةگوي سبقت را از بقي ها باشگاهاي شدن ورزش و كسب درآمد از طريق آن بعضي از  حرفه
معتبر مثل ليگ قهرمانان اروپا منابع مالي زيادي كسب  هاي رقابتبه  يابي راهبا و  اند ربوده

فوتبال در ايران، توجه به مفهوم تعادل  هاي باشگاهازي س . با توجه به ضرورت خصوصياند دهكر
به همراه داشته باشد.  افزايش درآمد برگزاري ليگ و كميتة ها باشگاهبراي  تواند ميرقابتي 

حمايت مالي حاميان از  ةميزان استقبال از مسابقات و همچنين دامن ،افزايش تعادل رقابتي
 ها باشگاهتعادل رقابتي زماني است كه  تأثيرلبته بيشترين . ادهد ميرا افزايش  ها رقابتو  ها تيم

فوتبال از اين منبع  هاي باشگاهاما در ايران  ،از طريق پخش تلويزيوني درآمد كسب كنند
جهان، سود  هاي باشگاه ترين بزرگمنبع درآمدي  ترين مهمدرآمدي سهمي ندارند. در حالي كه 

از اين منبع  ها باشگاه الزم براي استفادة ةزمين ديز بايحاصل از پخش تلويزيوني است. در ايران ن
 عمالً ها باشگاهسازي  اي شدن و خصوصي بحث حرفه ،درآمد فراهم شود. در غير اين صورت

 ممكن است.نا
معتبر جهان و در  هاي ليگمفهوم تعادل رقابتي در مورد  شد، بررسيهمان گونه كه مالحظه 

وم را در آخرين ت. پژوهش حاضر در صدد است اين مفهاس شدهمختلف انجام  هاي سالطول 
، ، آلمان، ايتاليارهاي انگلستانميالدي در كشو 2010 -2009يعني فصل  فصل فوتبالي جهان؛

                                                                                                                                        
1. Mizak & Stair & Rossi 
2 . Major League Baseball 
3 . Eckard 
4 . Zimbalist 
5.  May the best team win (baseball economics and public policy) 
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 ، فرانسه و ايران ارزيابي كند.اسپانيا

 پژوهششناسي  روش
و  عتبراد ماز طريق بررسي اسن كه اند ثانويهآن  هاي است و داده توصيفيتحقيق حاضر از نوع 

دست  و اسپانيا به، آلمان، ايتاليا، فرانسه ستانلفوتبال كشورهاي ايران، انگ هاي ليگجداول 
 فصل ل كشورهاي منتخب،بررسي تعادل رقابتي ليگ فوتبا . قلمرو موضوعي)17(اند  آمده

، ، آلمان، انگلستانفوتبال كشورهاي ايران هاي ليگميالدي و قلمرو مكاني آن  2010 -2009
نسبت  :عبارتند از كه مدل استفاده شده است دون تحقيق از ايدر . ستايتاليا، فرانسه و اسپانيا

18Fتمركز

1 )C5و شاخص تعادل رقابتي ( P19F

2
PC5 )C5ICB(.  در تحقيقات ديونگ شده ياد هاي مدلاز 

، )2006(، تنريرو )2006(،  فدرسن )2006( ،، زيمانسكي و ليچ)2006( ، نووتني)2006(
 استفاده شده )2005و  2004( و ميشي و اوتن )2006( و پريماولت گوگوت )،2006(برونلي 

نياز به  ،اند بودهرياضي  هايي مدلاقتصادي و در حيطه  هايي شاخصاست. از آنجا كه اين ابزار 
. هر )6( است 100هميشه برابر  C5ICB متعادل كامالً يدر ليگ نبود. ها آنييد روايي و اعتبار أت

اما  دارد،آن ليگ تعادل كمتري  ،باشد از اين مقدار دست آمده بيشتر به C5ICBچه مقدار 
و چون  شود ميتغيرات  خوش دست ها تيمير در تعداد يمتعادل با تغ كامالً يدر ليگ C5شاخص 

 تيمي هستند، داريم: 20و  18مورد نظر در اين تحقيق  هاي ليگ
 C5= 0.277: تيمي 18ليگ  در  

C5=0.250:  تيمي 20در ليگ 
 ).6(دارد آن ليگ تعادل كمتري  ،دست آمده از اين مقدار بيشتر باشد به C5 ر چه مقداره

 

 
N 6( ليگ هاي تيمتعداد  ابرابر است ب.( 

                                                                                                                                        
1. The Five-Club Concentration Ratio 
2. The C5 Index of Competitive Balance 
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  71  .... دل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران بامقايسة تعا

 ي پژوهشها يافته
سب شده توسط تيم1جدول  شورهاي منتخب . امتياز ك رتر ك گ ب  هاي لي

  اسپانيا انگلستان ايتاليا فرانسه آلمان ايران

 اول 99 86 82 78 70 67
 دوم 96 85 80 72 65 61
 سوم 71 75 70 71 61 59
 چهارم 63 70 67 70 59 53
 پنجم 62 67 65 69 57 52
 ششم 58 64 59 64 55 48
 هفتم 56 63 55 58 52 47
 هشتم 54 61 52 55 50 46
 نهم 47 50 51 53 47 42
 دهم 47 50 50 52 46 42
 يازدهم 44 47 47 48 42 41
 دوازدهم 43 46 46 48 39 41
 سيزدهم 42 44 45 47 38 39
 چهاردهم 41 39 44 47 35 38
 پانزدهم 40 38 44 44 33 38
 شانزدهم 39 36 44 41 31 37
 هفدهم 37 35 42 40 28 32
 هجده ام 36 30 35 32 24 30
 نوزدهم 36 30 31 31  
 بيستم 34 19 29 23  

 
شورهاي منتخب C5ICBو   C5 . مقادير 2جدول  گ ك  لي

 C51CB C5 

 0,374 149,60 اياسپان
 0,370 148,00 سيانگل

 0,350 140,00 ايتاليا
 0,345 138,00 فرانسه
 0,375 135,37 آلمان

 0,359 129,60 رانيا
 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    1391، بهار 13مطالعات مديريت ورزشي شماره  72

 :اند شدهنمايش داده  2و  1نتايج در نمودارهاي شماره 
 

 
شورهاي منتخب C5ICB. شاخص 1نمودار   ك

 

ترتيب از بيشترين تعادل به  ها به ليگ ،C5ICBدهد بر اساس شاخص  نشان مي 1نمودار 
كمترين تعادل عبارتند از: ليگ برتر ايران، بوندس ليگاي آلمان، الشامپيونه فرانسه، كالچو 

 ايتاليا، ليگ برتر انگليس و الليگاي اسپانيا.
 

 
شورهاي منتخب C5. شاخص 2نمودار   ك

ترتيب از بيشترين تعادل به كمترين  ها به ليگ C5ر اساس شاخص دهد ب نشان مي 2نمودار 
الشامپيونه فرانسه، كالچو ايتاليا، ليگ برتر ايران، ليگ برتر انگليس، الليگاي  تعادل عبارتند از:

 ي آلمان.ااسپانيا و بوندس ليگ



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  73  .... دل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران بامقايسة تعا

 گيري بحث و نتيجه
ليگ كشورهاي ايران، آلمان، فرانسه، ايتاليا،  C5ICBو  C5 هاي شاخصهاي مربوط به  يافته

 ،نسبت تمركزنشان داده شد. بر اساس شاخص  2و  1انگلستان و اسپانيا در نمودارهاي شماره 
الشامپيونه فرانسه، كالچو ايتاليا،  ترتيب از بيشترين به كمترين تعادل عبارتند از: به ها ليگاين 

اما با توجه به اينكه  ،يگاي اسپانيا و بوندس ليگاي آلمانليگ برتر ايران، ليگ برتر انگليس، الل
 C5و اينكه شاخص اند  تيمي 20 ها ليگتيمي و بقيه  18ليگ برتر ايران و بوندس ليگاي آلمان 

بسنده كردن به نتايج اين شاخص در بعضي  ،حساس نيست ها تيمرات تعداد ينسبت به تغي
 ها تيميرات تعداد يكه نسبت به تغ C5ICB ،اوصاف گمراه كننده باشد. با اين ممكن استموارد 

 .اين پژوهش استعنوان شاخص اصلي مد نظر  به است،حساس 
پنج ليگ انگلستان، اسپانيا،  موفقيت فوتبال در اروپا بيشتر مختص چند كشور خاص است.

 ).24( اند شدهعنوان پنج ليگ معتبر و درآمدزاي جهان انتخاب  ايتاليا، آلمان و فرانسه به
C5ICB است و اين به معني  ي ديگرها ليگ از تر بسيار بزرگ اسپانيا و انگلستان هاي ليگ

همچنين اين تحقيق است. ديگر  هاي ليگ دو ليگ، در مقايسه باكمبود تعادل رقابتي در اين 
الليگاي اسپانيا به سادگي اختالف امتياز فاحش  2010 -2009به جدول نهايي فصل با نگاهي 

قابل مشاهده است. از جمله داليل  ها تيمبا ديگر  )بارسلونادوم (و  )رئال مادريداول ( هاي تيم
ستيابي د موجباست كه  تيم به ليگ قهرماناندو اين  هرسالة يابي راهاصلي اين اختالف امتياز 

از اين طريق  بازيكنان بزرگ و جذب(از جمله پخش تلويزيوني) آنان به منابع مالي عمده 
رئال و  ةپيشينبه  ها تيم با سايريكي ديگر از داليل ديگر اختالف فاحش اين دو تيم . شود مي

رئال مادريد تيمي است كه هميشه تحت حمايت سران حكومتي اسپانيا  .مربوط استبارسلونا 
بارسلونا تيمي است كه  ،بوده كه اوج آن در زمان حكومت ژنرال فرانكو بوده است. از سوي ديگر

 است. بودهايالت جدايي طلب باسك)  ويژه بهايت مردم (حم تحت هميشه
چلسي و منچستر يونايتد  هاي تيمدر انگلستان هم همين وضعيت البته با شدتي كمتر براي  

. جايگاه كنوني تيم چلسي بيشتر از هر چيز ديگري مديون موقعيت مالي مديران فرماست حكم
 ،دنآور بازيكنان بزرگ را به اين تيم بياور ي سرسامها با هزينه اند توانسته آناناين باشگاه است. 

 پنجخريد  موث در يك فصل شايد كمتر از هزينةهاي تيمي مثل پورتس در حالي كه هزينه
بازيكن تيم چلسي باشد. همچنين اين احتمال وجود دارد كه باشگاه منچستر سيتي با استفاده 

چلسي و منچستر بتواند خود را  هاي باشگاهاز قدرت مالي مديران خود در چند سال آينده مانند 
 مدعيان ليگ نشان دهد. ءجز

جدول  با مشاهدة .است ليگ، كالچو ايتاليا سومين ليگ نامتعادل اين تحقيقدو پس از اين 
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وضعيتي  تقريباًدر كالچو  )آ اس رمدوم (و  )اينترميالناول (كه دو تيم  يابيم ميپاياني ليگ در
و منچستر در ليگ برتر دارند و از چند هفته مانده به پايان ليگ، اين چلسي  هاي تيممشابه با 

به  توان مي.از داليل احتمالي كاهش تعادل رقابتي كالچو اند بودهدو تيم مدعيان اصلي قهرماني 
ن ورزش اين كشور به فوتبال اشاره كرد كه همواره ديدگاهي سياسي بوده است. نگرش مسئوال

ميالن، يوونتوس،  .ثآ.  هاي تيمو خانواده هاي معروف ايتاليايي در حضور افراد سياسي بزرگ 
بيشترين منابع مالي  اند توانستهبر اين ادعا باشد. اين افراد  تأييديمهر  تواند مي...  و ميالناينتر

 مثالً؛ هدايت كنند تا بتوانند بهترين بازيكنان جهان را جذب كنند ها باشگاهرا به سمت اين 
ايتاليا در حالي قهرمان كالچو و ليگ قهرمانان اروپا شد كه در تركيب اصلي اين  اينتر ميالن

 تيم هيچ بازيكن ايتاليايي وجود نداشت.
. بين داردگفت تعادل قابل قبولي  توان ميفرانسه چهارمين ليگ نامتعادل است و  الشامپيونة

اين احتمال وجود داشت  يعني ؛امتياز اختالف وجود دارد سهدوم و پنجم جدول فقط  هاي تيم
يكسان  تقريباًكه تيم پنجم با يك برد بيشتر  نايب قهرمان ليگ شود. داشتن منابع مالي 

. با نگاهي به اسامي اند و نگاه دولت به فوتبال در اين كشور از داليل اصلي اين پديده ها باشگاه
جهان باشد و تا  نان نخبةء بازيككه جز بينيم ميرا  بازيكنيبازيكنان حاضر در اين ليگ كمتر 

فرانسوي  هاي باشگاه... هستند  رئال مادريد، بارسلونا، منچستر، چلسي هاي باشگاهزماني كه 
بومي يا اهل كشورهاي  ،بازيكنان اين ليگ غلبقدرت مالي جذب اين بازيكنان را ندارند. ا

ومين ليگ متعادل است. . بوندس ليگاي آلمان داند بودهفرانسه  اند كه زماني مستعمرة آفريقايي
يا  دوتيم رده باالتر فقط ، در مقايسه با گفت كه هر تيم توان ميبا نگاهي به جدول اين ليگ 

و در  25امتياز اختالف دارد، در حالي كه در ليگ اسپانيا اختالف امتياز تيم دوم با سوم  سه
 فرانسوي هاي باشگاهمانند آلماني هم  هاي باشگاه. استامتياز  10انگلستان و ايتاليا  هاي ليگ

 اتكا دارند.اي خود  پايه هاي تيمبازيكنان بومي و  هبيشتر ب
 هاي ليگقابل مقايسه بودن با وجود تحقيقات پژوهشگران حوزة اقتصاد ورزش مبني بر  غير

اروپايي تعادل رقابتي به وضوح كاهش يافته  هاي رقابتجهان، در  هاي ليگ فوتبال اروپا با بقية
طرفداران هم افزايش  ةميزان عالق NFLدر حالي كه با افزايش تعادل رقابتي در )، 24( است
استقبال از  نكاهش يافته و ميزا MLBتعادل رقابتي در  ،). در چند سال اخير25( است يافته

و همكارانش كاهش  ليامست. ا در نتيجه منابع درآمدي آنان با خطر روبرو ؛آن كمتر شده است
در  ها . با افزايش تعداد طرفداران تيماند كردهد تماشاچيان در هر بازي را اعالم نفري تعدا 2400

طرفداران براي  بيشتر دهد مي. شواهد نشان يابد ميورزشگاه احتمال موفقيت آن تيم افزايش 
 .)26( روند ميديدن برد تيم ميزبان به ورزشگاه 
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  75  .... دل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران بامقايسة تعا

در اين ليگ اختالف  .دارديشتري تعادل ب در ميان كشورهاي حاضر در اين تحقيق ليگ ايران
امتياز  پنجنهم و شانزدهم فقط  هاي تيمبين امتياز و  ، دونهم و دوازدهم هاي تيمامتياز بين 

هنوز تكليف چهار تيم براي ماندن در ليگ برتر يا سقوط به ليگ  ،پاياني است. همچنين تا هفتة
، هفته صدرنشيني 20كه با  دبو سپاهان اصفهان تنها تيمي همچنين،دسته يك مشخص نبود. 

به  توان مي ها تيم موفقيتاز جمله داليل . داشتكيفيت بيشتري  ي ديگرها تيم در مقايسه با
 نكات زير اشاره كرد:

 توسط حامي مالي باشگاه؛ العاده فوقحمايت مالي  .1
 ؛ثبات در مديريت باشگاه .2
 ؛از كادر فني مجرب مندي بهره .3
 ؛داشتن بازيكنان با كيفيت .4
 حضور تماشاچيان و طرفدارانشان.از  مندي بهره .5

موارد باال را در اختيار دارد.  يم ايراني است كه در حال حاضر همةگفت سپاهان تنها ت توان مي
سال  9اي كه در طول  قطبي بودن خارج شده است، به گونهفوتبال ايران از حالت سنتي و دو

را كسب كنند و هيچ تيمي نتوانسته  مقام قهرماني اند توانستهتيم  شش ،برگزاري ليگ برتر
دو تيم از اصفهان، يك تيم از كرمان و   يابي راهبار اين عنوان را كسب كند.  دواست بيشتر از 

فوتبال كه اين فصل ليگ قهرمانان آسيا بيانگر اين مطلب است  هاي رقابتيك تيم از تهران به 
ده و در ديگر مناطق كشور از جمله در ايران از حالت سنتي و متمركز خود در تهران خارج ش

  ... به سرعت در حال پيشرفت است. اصفهان، كرمان، تبريز و
. با وجودي شود ميمثبت است و باعث افزايش درآمد  يطرفداران رويكرد افزايش عالقة اساساً

 هم طرفدار ها آنرا ببرد، اما حتي  هايش بازي ةهم شان عالقهند تيم مورد ا كه هواداران مايل
) 2009ساندرز (و  چانگ ).25( دهند ميو افزايش تعادل رقابتي را ترجيح  اند بازي زيبا و فشرده

20Fكل هاي گذاري در بررسي تأثير تقسيم درآمدهاي سرمايه

تقسيم كه بر تعادل رقابتي دريافتند  1
 اين تدابير از لحاظ. دهد ميكل ميزان رقابت را در ليگ كاهش  هاي گذاري درآمدهاي سرمايه
بيشتر بودن تعادل  .)27( ولي براي بازيكنان خوشايند نخواهد بود ،هاست تيمدموكراسي به نفع 

اين تحقيق به مفهوم جذابيت  ديگر هاي ليگ ، در مقايسه بارقابتي در ليگ برتر فوتبال ايران
فوتبال عالوه بر تعادل رقابتي به  ةبيشتر و برتري مطلق ليگ ايران نيست. جذابيت مسابق

، كيفيت خدمات ارائه شده در قبل، حين ها ورزشگاهملي مانند تعداد بازيكنان ستاره، كيفيت عوا
هاي رواني ديدار از  و بعد از بازي، خدمات جنبي و رفاهي مانند امكانات پاركينگ، كاهش هزينه

                                                                                                                                        
1. Pool revenue sharing  
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و ...  ورزشگاهرفت و برگشت به  هاي سرويس، تبلي مسابقه مانند عدم سردرگمي در تهية
در اين پژوهش نيازمند بررسي شده  هاي ليگهر يك از موارد مذكور در  ةارد. مقايسبستگي د

 ةتا كنون تحقيقي در زمين ذكر اين نكته ضروري است كه ،در پايان تحقيقات تكميلي است.
را با  پژوهش ايننتايج  توان نمي ؛ بنابراينتعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران انجام نشده است

مشهود  كامالًو نياز به تحقيقات و مطالعات بيشتر در اين زمينه  ي مقايسه كردتحقيق ديگر
 .است
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