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  فوتبال کشورهاي اروپایی منتخب  هايمقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ

  2تر مرتضی دوستی، دک1یابوالفضل درویش

  چکیده

باشد. هدف از این تحقیق، هاي ورزشی به عوامل متعددي بستگی دارد که یکی از این عوامل تعادل رقابتی میجذابیت لیگ مقدمه و هدف:

   مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و کشورهاي منتخب اروپایی است.

به  2012- 2013و از جداول پایانی سال   استهاي این تحقیق ثانویه داده. استرویدادي توصیفی و از نوع پس ،روش پژوهش  روش شناسی:

برتر کشورهاي ایران، روسیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس و نمونه آماري  جامعه آماري تحقیق شامل لیگدست آمده است. 

 هاشاخص این مقدار . هرچهگردید) استفاده C5ICBتعادل رقابتی ( شاخص ) وC5تمرکز ( سبتن ي کشور هاي مذکوراستهاهاي لیگتیم ،آن

  برعکس.  و است بیشتر لیگ تعادل ؛باشد کمتر

)، 133روسیه( :کشورهاي منتخبهاي برتر لیگنتایج ذیل به دست آمد: ترتیب تعادل  )C5ICB(براساس شاخص تعادل رقابتی ها:یافته

برتر کشور ایران در رتبه که لیگ است) 150) و انگلیس(149)، پرتقال(148)، اسپانیا(146)، هلند(144)، ایتالیا(141)، آلمان(136()، ایران135فرانسه(

  سوم بین کشورهاي منتخب قرار دارد. 

بال در ایران به صورت فوتتوان نتیجه گرفت که می ،ها و رتبه سوم ایران بین کشورهاي مطرح اروپاییبر اساس یافته :گیريو نتیجه بحث

هاي آخر این رقابت ادامه دارد که هاي مختلف ایران در لیگ هرسال براي قهرمانی در حال رقابت هستند و تا هفتهتیمشود و تري دنبال میمتعادل

  ي پیشرفت فوتبال در نقاط مختلف کشور است.دهندهنشان

  .ل رقابتیلیگ برتر، اروپا، جذابیت، تعاد فوتبال،: واژگان کلیدي
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  . استادیار دانشگاه مازندران2
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  مقدمه

  

ها را از تماشاچیان در دیدارهاي توان لبریز بودن ورزشگاهشود که میترین و پرطرفدارترین ورزش محسوب میهاي جهان، فوتبال رایجدر بین ورزش

ها از تماشاگران در دیدارهاي گاهلبریز بودن ورزش ).1(مختلف و برخورداري از بینندگان چند صدمیلیونی پخش تلویزیونی موید این مطلب دانست 

ترین ورزش جهان معرفی کرده است. در ها از بینندگان چند میلیونی تلویزیونی، فوتبال را مردمیاي و جهانی و برخورداري رقابتداخلی، ملی، قاره

 بازیکنان، کیفیت به توانوابسته است که می اديزی عوامل به فوتبال مسابقه جذابیت ).2( ترین و پرطرفدارترین ورزش استکشور ما نیز فوتبال رایج

 را فوتبال يمسابقه جذابیت تواندمی که است مهمی موارد بسیار از یکی رقابتی نیز تعادل که و ... اشاره کرد ورزشگاه امکانات ها،تیم جایگاه

 را مسابقات تماشاي براي تقاضا و حامیان يعالقه میزان تایج،ن بینیپیش مورد در باشند، ابهام برابر عوامل دیگر اگر که ايبه گونه دهد. افزایش

 کرد، بینیتوان پیشمی را آنها مسابقات نتایج که هاییرشته با مقایسه در است نشدنی بینیپیش آنها مسابقات نتایج هایی کهرشته دهد.می افزایش

طور مستقیم با تمایل هواداران مرتبط دانند که بهرقابتی را ازا ین منظر مهم میاکثر اقتصاددانان ورزشی تعادل  ).3( برخوردارند بیشتري جذابیت از

وجود بنابراین . )2( است؛ به عبارت دیگر هرچه رویداد ورزشی از تعادل رقابتی بهتري برخوردار باشد، تمایل بیشتري را به سوي خود جلب خواهد کرد

بررسی رقابتی از  تعادل گیرياندازهبراي ) 2007( 1ریچاردسون و نلسون میهان، .ال الزم استاز تعادل رقابتی براي مسابقات فوتب معقولیمیزان 

 تماشاچیان تعداد روي بر رقابتی تعادل ) تغییرات1: باشدها این موارد مینتیجه پژوهش آناستفاده کردند مهمان  و میزبان هايتیم برد درصد تفاوت

 هايتیمدر صورتی که ج)  .یابدافزایش می رقابتی تعادل تغییرات تاثیر ،تیم اول لیگبا  تیم اختالف امتیاز ایشبا افزب)  .ثابتی ندارد و منظم تاثیر

-در مقاله) 2003( 2دونالدبورلند و مک ).4( کندفصل کاهش پیدا میطولگیرند، اثرات تعادل رقابتی در بهاي مهمان تیمایج بهتري نسبت به نتمیزبان 

تقاضا براي ورزش تعادل رقابتی را با  سه مدل معرفی کردند که شامل: تعادل رقابتی براي یک مسابقه، تعادل رقابتی براي یک ي خود با عنوان 

وجود تعادل رقابتی در هر  ).5( باشدشود، میفصل از مسابقات و در نهایت تعادل رقابتی بلند مدت که براي چند فصل متوالی از مسابقات محاسبه می

ها از درآمد حاصله استفاده کنند و این ها در ورزشگاهی امري ضروري است تا با حفظ شور و استقبال تماشاگران و هواداران و حضور آنلیگ ورزش

ي خود به این نتیجه رسیدند که یکی از عوامل ) در مطالعه2006( 3براندس و فرانک .ها فراهم کندمنبع درآمد مهم بودجه مناسبی را براي باشگاه

هاي مختلف امري ها، وجود تعادل رقابتی است؛ بنابراین وجود تعادل رقابتی در ورزشهم براي افزایش گرایش هواداران براي حضور در ورزشگاهم

 هاباشگاه عملکرد که به این نتیجه رسیدند )2010( 4ایستال و شده است، دیونگي تعادل رقابتی انجامدر تحقیقاتی که در زمینه .)6( ضروري است

 ايقابل مالحظه طوربه اروپا هايلیگ در رقابتی تعادل، هايحذفی باشگاه جام و قهرمانان لیگ مانندشود یی که در سطح اروپا انجام میهارقابت در

 انگلستان کاهش و بلژیک که در به این نتیجه دست یافتاي که در کشورهاي اروپایی انجام داد در مطالعه) 2006( 5). گوسنس7است ( یافته کاهش

). 1بود که افزایش تعادل رقابتی داشت ( کشوري تنها پرتغال و اي مشاهده نشدمالحظهروند قابل فرانسه و آلمان در ،است اتفاق افتاده رقابتی تعادل

 83 تا 79 هايسال بین و ربیشت تعادل داراي ایران لیگ 78 تا 74 هايسال حدفاصلبه این نتیجه رسید که ) در تحقیقی 1391یوسفی و همکاران (

 اخیر داراي سال پانزده در 86- 87 فصل که ايگونهبه کرده پیدا افزایش رقابتی تعادل تاریخ، این از است بعد بوده برخوردار کمتري تعادل از

ران از کشورهاي منتخب باالتر بوده ) در تحقیقی نتیجه گرفتند که تعادل رقابتی ای1391( ). نقشبندي و همکاران3( است بوده رقابتی تعادل بیشترین

 در و انگلستان ایتالیا در و وضعیت بهترین در ایران لیگ در قهرمانی رقابتی تعادل) در پژوهشی نتیجه گرفتند 1392). رسولی و همکاران (8( است

رهاي انگلستان، اسپانیا و ایتالیا وضعیت آلمان و فرانسه در بهترین حالت و کشو اساس ضریب جینی، به ترتیب ایران، بر .است خود حالت بدترین

بررسی  2010 - 2011و  2009-2010فصل  اي تعادل رقابتی لیگ برتر ایران را در دو) در مقاله2013زاده و همکاران (). محرمی1( برابري دارند

) در 2013). ماناسیس و همکاران (9ست (لیگ برتر ایران از تعادل بیشتري برخوردار بوده ا 2009 – 2010کردند و نتیجه گرفتند که در فصل 

گونه بوده است که تعادل رقابتی از بررسی تعادل رقابتی فوتبال اروپا نتیجه گرفتند که وضعیت تعادل رقابتی لیگ انگلیس در پنجاه سال اخیر به این

 اینکه به توجه با ).10( قابل توجه داشته استکاهش  2008مانده است اما پس از آن تا سال طور کلی ثابت باقیبه 1990تا اواسط  1959سال 

دارند.  حضور هاتیم يهمه در پراکنده صورتبه نخبه بازیکنان شوند ومی حمایت دولتی هايبخش و دولت توسط اغلب فوتبال ایران هايباشگاه

 اختیار در را نخبه ي بازیکنانهمه بتوانند که باشد قوي چنانآن مالی نظر از که ندارد وجود تیمی هیچ ایران لیگ در که دهدمی نشان این مطلب
  

1 Meehan , nelson and  Richardson 
2 Borland & MacDonald 
3 Brandes & Frank 
4 Dejonghe and Opstal 
5 Goossens 
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 تبدیل شدن ورزش به صنعت و با ).2( یابد افزایش ایران در لیگ موجود رقابتی تعادل شودمی موجب که است دالیلی از یکی مسئله این بگیرد.

 لیگ مثل معتبر در مسابقات حضور با هاتیم بعضی که ايهگوناند، بهاز این روند استفاده بیشتري کرده هاباشگاه بعضی آن، طریق از درآمد کسب

یابد، ها، حساسیت و جذابیت مسابقات افزایش میاند. با باال رفتن تعادل رقابتی بین تیمکرده کسب را مالی زیادي منابع یا جام جهانی، اروپا قهرمانان

از طرق تلویزیون) دریافت که ( ) در مورد تعادل رقابتی و تماشاچیان خانگی2010( میزیوي دوشود. دمندان افزوده میروز به عالقهبنابراین روزبه

). از طرفی، تمایل بیشتر 1( کندمی را  تبییندرصد قصد تماشاي بازي را براي تماشاچیان خانگی  90آ، بینی پذیر نبودن مسابقات فوتبال سريپیش

ها، تبلیغات و حمایت مالی تاثیر بسزایی فروشی، حق پخش تلویزیونی بازيبال نظیر بلیتهواداران به تماشاي مسابقات بر منابع درآمدي صنعت فوت

-ها باید خود درآمدزا باشند؛ پس از طریق افزایش تعادل رقابتی در یک لیگ و در نتیجهسازي، باشگاهخواهد داشت و از آنجا که در صورت خصوصی

 تلویزیونی پخش طریق از هاباشگاه که است زمانی رقابتی تعادل تاثیر یابد. البته بیشترینیش میها افزاها، درآمدهاي آني آن افزایش درآمد تیم

ترین بزرگ درآمدي منبع ترینمهم که است حالی در این ندارند. سهمی درآمدي منبع این از فوتبال هايایران باشگاه در اما کنند، کسب درآمد

 شود. فراهم درآمدي منبع از این هاباشگاه ياستفاده براي الزم يزمینه باید نیز ایران در است. زیونیتلوی پخش از حاصل سود جهان، هايباشگاه

بنابراین با توجه به مسائل گفته شده و مباحث مربوطه، است.  عمل غیرممکن در هاباشگاه سازيخصوصی و شدن ايحرفه بحث صورت این غیر در

پژوهش حاضر درصدد است روند تعادل رقابتی در لیگ ایران و باید مدنظر مسئوالن و مدیران قرار گیرد. توجه به  تعادل رقابتی و کنترل آن 

  بررسی کند. 2013-2012هاي معتبر اروپایی را در فصل لیگ

  

  

  روش شناسی

  

پانیا، آلمان، ایتالیا، انگلیس، روسیه، هاي آن از جداول پایانی لیگ برتر کشورهاي ایران، استحقیق حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادي است. داده

به دست آمده است. هدف از این تحقیق عبارت است از: مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران  2012 -2013پرتقال و هلند در فصل  فرانسه،

ورهاي ایران، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، انگلیس، ها. جامعه آماري این تحقیق شامل لیگ کشبندي آنو رده 2012 -2013و چند کشور اروپایی در فصل 

) و C5( 1تمرکز اقتصادي نسبت شاخص دو ازها هاي آن است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهپرتقال و هلند و نمونه آماري تیم روسیه، فرانسه،
2C5ICB 5)، تنریرو12) (2006( 4)، فدرسن11) (2006( 3ینووتن ،)2( )1391الهی و همکاران (که  است ریاضی هايمدل ابزار این .شد استفاده 

هم تغییر  C5هاي لیگ تغییر کند، مقدار که تعداد تیم) در تحقیقات خود استفاده کردند. هنگامی14) (2006( 6پریماولت و )، گوگوت13) (2006(

نسبت به تغییرات در تعداد  C5ICBاما ؛ باشند داشته يبرابر هايها تعداد تیمکه لیگ براي زمانی مفید استبنابراین این شاخص زمانی ؛ یابدیم

 کمتري تعادل لیگ آن یعنی ،بیشتر شود 100هرچه این شاخص از  است. 100همیشه برابر  صورت تعادل کامل یک لیگ،ها حساسیت دارد و در تیم

 C5ICBدست آوردن  ). با توجه به اینکه براي به15است و بالعکس ( رقابتی تعادل در کاهش معنی به شاخص این در افزایش به بیان دیگر دارد،

 استفاده شده است. C5ICBهاي تحقیق فقط از هم محاسبه شود اما در تجزیه و تحلیل داده C5هم نیاز است، بنابراین بایستی  C5به مقدار 

 
C5                                                     

 
 
 

C5ICB ꞊ (            ) ×100 
 
 

N آورده شده است. ي منتخبهااطالعات مربوط به لیگ )1(در جدول  ).16لیگ ( هايتیم تعداد با است برابر 
  

1  The five – club concentration ratio 
2  The C5 index of competitive balance 
3 Novotny 
4 Feddersen 
5 Tenreiro 
6 Gouget and Primault 
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 هاي منتخبلیگاطالعات مربوط به )1(جدول

 کشور نام لیگ تعداد تیم

 روسیه لیگ برتر روسیه 16

 فرانسه لوشامپیونه 20

)لیج فارس(خلیگ برتر ایران 18  ایران 

 آلمان بوندس لیگا 18

 ایتالیا سري آ 20

 هلند لیگ برتر فوتبال هلند 18

 اسپانیا لیگا آدالنته 20

 پرتقال لیگ برتر پرتقال 16

 انگلیس لیگ برتر انگلیس(جزیره) 20

  

  

 
  یافته ها 

 زیر نشان داده شده است: هاي تحقیق در جدول و شکل یافته

  

  

  )C5ICBندي براساس شاخص تعادل رقابتی(رتبه ب )2(جدول 

 کشور C5ICB C5 رتبه

415/0 133 اول  روسیه 

337/0 135 دوم  فرانسه 

378/0 136 سوم  ایران 

390/0 141 چهارم  آلمان 

361/0 144 پنجم  ایتالیا 

406/0 146 ششم  هلند 

371/0 148 هفتم  اسپانیا 

464/0 149 هشتم  پرتقال 

375/0 150 نهم  انگلیس 

     
 
 
هاي اول تا در رتبه 1لیگ کشورهاي روسیه، فرانسه، ایران، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس از لحاظ تعادل رقابتی )1(با توجه به جدول  

  .نهم قرار دارند

  

  

  

  

  

  
  

1. C5ICB 
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  به صورت زیر نشان داده شد:  2و 1شماره  نمودارنتایج تحقیق در 

 
  

  
  کشورهاي منتخب  C5ICB  شاخص )1( نمودار

  

  

هاي برتر کشورهاي مورد بررسی به ترتیب از تعادل بیشتر به کمتر عبارتند از: لیگ ،C5ICBنشان می دهد براساس شاخص  )1(شماره  نمودار

  روسیه، فرانسه، ایران، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس.

  

 
  

  
  کشورهاي منتخب C5شاخص  )2(نمودار

  

  

هاي برتر کشورهاي مورد بررسی به ترتیب از تعادل بیشتر به کمتر عبارتند از: فرانسه، لیگ ،C5نشان می دهد براساس شاخص  )2(شماره  دارنمو

 ایران، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، آلمان، هلند، روسیه و پرتقال.
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 نتیجه گیريو بحث 

 
  

در جدول ایران، آلمان، روسیه، فرانسه، ایتالیا، هلند، اسپانیا، پرتقال و انگلیس  گ کشورهايدر لی C5ICBو  C5 يهاهاي مربوط به شاخصیافته

فرانسه، ایران، از:  اندعبارتها شاخص نسبت تمرکز، ترتیب تعادل لیگ بر اساس. ه استنشان داده شد 2و  1 يو نمودارهاي شماره 2 يشماره

 16هاي روسیه و پرتقال تیمی، لیگ 18هاي برتر ایران، آلمان و هلند سیه و پرتقال، اما با توجه به اینکه لیگایتالیا، اسپانیا، انگلیس، آلمان، هلند، رو

این شاخص در بعضی  اساس ها حساس نیست، نتیجه گرفتن برنسبت به تغییرات تعداد تیم C5شاخص  اند و اینکهتیمی 20ها تیمی و بقیه لیگ

، به عنوان شاخص اصلی مد نظر هاي هر لیگ بر آن تاثیر داردکه تعداد تیم C5ICBبنابراین، شاخص  )؛3شد (موارد ممکن است گمراه کننده با

)، 135( )، فرانسه133( روسیه از: اندعبارتها برتر کشورهاي منتخب از بیشترین به کمترین تعادل این شاخص لیگ بر اساساین پژوهش است. 

توان نتیجه ). زمانی که تعادل رقابتی کم باشد، می150( ) و انگلیس149( )، پرتقال148( )، اسپانیا146( )، هلند144( )، ایتالیا141( )، آلمان136( ایران

شود و در نتیجه از بینی میتر پیشبینی باشند، قهرمان لیگ راحتکه مسابقات قابل پیشمسابقات را با اطمینان باالتري بیش بینی کرد و وقتی

  شود. در بین کشورهاي مطرح اروپایی، ایران رتبه سوم را از نظر تعادل دارد.می جذابیت لیگ کاسته

جهان و کشورهاي هلند، پرتقال و روسیه هم به  پردرآمد و برتر لیگ پنج عنوان به فرانسه و آلمان اسپانیا، ایتالیا، انگلستان، لیگ در این مقاله پنج

انگلستان و پرتقال  اسپانیا، هايلیگ C5ICBاند. این پژوهش انتخاب شده هاي سطح اول در اروپا هستند، برايعنوان کشورهایی که داراي تیم

 ها، درلیگ این در رقابتی تعادل معنی کمبود به این هاي ایتالیا و هلند هم از تعادل پایینی برخوردارند واست و لیگ دیگر هايلیگ تر ازبزرگ

ها دارد و پنج تیم اول هم با ي تیمدر انگلستان تیم اول (منچستریونایتد) اختالف امتیاز زیادي با بقیهاست.  تحقیق این در دیگر هايلیگ با مقایسه

توان مدیون ها اختالف امتیاز دارند و این امر باعث شده است که تعادل لیگ انگلستان کاهش یابد. جایگاه کنونی تیم منچستریونایتد را میسایر تیم

هاي تیمی مثل کوئیزپارك در یک فصل شاید بسیار اند، دانست؛ درحالی که هزینههاي زیادي به این تیم آمدهی و بازیکنان خوب که با هزینهمرب

توان مشاهده کرد که منچسترسیتی در می 2013-2012طور که در جدول نهایی فصل هایی مثل منچستریونایتد و چلسی باشد و همانکمتر از تیم

اه دوم لیگ انگلستان قرار دارد که یکی از دالئل اصلی اضافه شدن منچسترسیتی به جمع مدعیان استفاده از قدرت مالی مدیران خود و جذب جایگ

هاي میانی و پایانی هاي اول اختالف فاحش امتیازي با تیمدهد که چطور تیمبازیکنان تراز اول جهان است. جدول پایانی لیگ انگلیس نشان می

ترین لیگ در هاي آخر جدول دارند و همین اختالفات باعث شده است که این لیگ نامتعادلهاي میانی هم اختالف فاحش امتیازي با تیمند و تیمدار

  بین کشورهاي منتخب این پژوهش باشد.

که دو تیم پورتو و بنفیکا وضعیتی مشابه با یابیم دومین لیگ نامتعادل در این تحقیق، لیگ پرتقال است. با مشاهده جدول پایانی لیگ پرتقال درمی

  اند.هاي بارسلونا و رئال در اللیگاي اسپانیا دارند و از چند هفته مانده به پایان لیگ، این دو تیم مدعیان اصلی قهرمانی بودهتیم

هاي توان فاصله امتیازي تیما به سادگی میاللیگاي اسپانی 2013-2012اللیگاي اسپانیا سومین لیگ نامتعادل است. با نگاهی به جدول نهایی فصل 

این اختالف را  ها قابل مشاهده است و حتی اختالف امتیاز تیم اول و دوم هم فاحش است. احتماالبارسلونا) و دوم (رئال مادرید) با دیگر تیم( اول

ها دانست که موجب شده است به منابع درآمدي عمده از متوان به حضور هرساله در لیگ قهرمانان اروپا و حضور بازیکنان مطرح جهان در این تیمی

  جمله حق پخش تلویزیونی، فروش بازیکنان و اسپانسر دست پیدا کنند.

ها اختالف زیاد امتیازي دارد و اختالف لیگ هلند چهارمین لیگ نامتعادل این پژوهش است. در این لیگ تیم آژاکس به عنوان تیم اول با سایر تیم

ها حضور مداوم امتیاز است که تعادل این لیگ را بسیار پایین آورده است. دلیل اختالف آژاکس با سایر تیم 19ئنته) با تیم هفتم جدول تو( تیم ششم

  باشد.این تیم در لیگ قهرمانان اروپا و طرفداران زیاد این تیم و در نتیجه آن، به دست آوردن منابع مالی از این طریق می

- 2012ناپولی) دارد. در فصل ( امتیازي با تیم دوم جدول 9تیم اول) اختالف ( آن یوونتوس ل در این تحقیق ایتالیاست که درپنجمین لیگ نامتعاد

تر بودند و در اواسط فصل بود که میالن بهتر شد و در پایان سوم شد و همین باعث شد هاي قبل ضعیفهایی مثل اینتر و میالن از فصلتیم 2013

 کشور این ورزش مسئوالن به نگرش توانمی کالچو رقابتی تعادل کاهش احتمالی دالیل اختالف امتیاز قهرمان این فصل شود. ازکه یوونتوس با 
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 میالن، .ث آ. هايتیم در ایتالیایی معروف هايخانواده و بزرگ سیاسی افراد حضور .است بوده سیاسی دیدگاهی همواره که کرد اشاره فوتبال به

  ).8( باشد ادعا این بر تأییدي مهر تواندمی ... و رمیالنیوونتوس، اینت

دورتموند) قهرمان این ( امتیازي از تیم دوم 25تیم اول) با اختالف ( مونیخکه در این لیگ نیز بایرن آلمان ششمین لیگ نامتعادل این پژوهش است

امتیاز فاصله دارد و این اختالفات  10ارند ولی تیم سوم با چهارم هاي دوم و سوم (بایرلورکوزن) اختالف یک امتیازي دفصل شده است که و تیم

کند و این امر را هاي قبلی از بازیکنان بومی و آلمانی در لیگ خود استفاده میباعث کاهش تعادل لیگ آلمان شده است. آلمان به نسبت لیگ

  توان در پیشرفت تیم ملی آلمان مشاهده کرد.می

 10روسیه فقط تیم اول (زسکامسکو) اختالف  2013-2012هاي حاضر در این تحقیق تعادل بیشتري دارد در جدول فصل روسیه در میان کشور لیگ

ها اختالفی یک، دو و پنج امتیازي تا تیم دهم جدول وجود دارد و همین باعث افزایش تعادل امتیازي با تیم دوم یعنی زنیت دارد ولی بین بقیه تیم

 12ترین لیگ در این تحقیق قرار دارد فقط پاري سن ژرمن (تیم اول) اختالف ي دوم متعادلیگ فرانسه هم که در ردهاین لیگ شده است. در ل

ها به دلیل خرید بازیکنان مطرح اروپایی با استفاده از موقعیت امتیازي با تیم دوم یعنی مارسی دارد که این اختالف تیم پاري سن ژرمن با سایر تیم

هاي لیگ فرانسه قدرت سایر تیمها با یکدیگر کم است. به جزء پاري سن ژرمن، اما فاصله امتیازي سایر تیم مالکان عرب خود است؛مالی مدیران و 

کشورهاي  اهل یا بومی لیگ، این بازیکنان اغلب هاي مطرح اروپایی در مواردي مانند جذب بازیکنان شاخص ندارند ومالی کافی براي رقابت با تیم

  اند و باعث شده است که تعادل بیشتري در لیگ فرانسه وجود داشته باشد.بوده فرانسه يمستعمره زمانی که اندیآفریقای

هاي هاي جهان، در رقابتي لیگهاي فوتبال اروپا با بقیهبر غیرقابل مقایسه بودن لیگ مبنی ورزش اقتصاد يحوزه پژوهشگران تحقیقات وجود با

 در نتیجه آنکاهش پیدا کرده است و 1بیسبال برترلیگ در  رقابتی تعادل اخیر، هايسال ). در8ه وضوح کاهش یافته است (اروپایی تعادل رقابتی ب

  .)17(است  روبرو خطر با آنان درآمدي منابع در صورت ادامه این روند،که  روند نزولی داشته است هادیدن رقابتحضور تماشاگران براي 

ي بسیار که در حضور کشورهاي سطح اول فوتبال جهان و اروپا رتبه سومین لیگ متعادل است تحقیق این در حاضر بین کشورهاي در ایران لیگ

 سپاهان)، قهرمان شد که( تراکتورسازي) و سه امتیازي از تیم سوم( تیم اول) با اختالف دو امتیازي از تیم دوم( خوبی است. در این لیگ استقالل

هاي بعدي هم با یکدیگر بسیار کم که نشان از ي تیمهاي آخر براي قهرمانی است و حتی فاصلهک این سه تیم تا هفتهنشان از رقابت بسیار نزدی

هاي سقوط کننده به لیگ یک مشخص نبود؛ براي مثال ي پایانی، هنوز تکلیف بعضی از تیمحساسیت باالي لیگ برتر ایران است و حتی تا هفته

هاي سپاهان و تراکتورسازي ن داراي امتیازات مشابه بودند. تیم فوالد تا هفته ها در صدر جدول قرار داشت و همچنین تیمهاي پیکان و نفت آباداتیم

ها در فوتبال ایران بسیار نزدیک شده و چند تیم شانس قهرمانی ي این است که رقابت تیمدهندههاي آخر از مدعیان قهرمانی بودند که نشانتا هفته

ي هفتم این فصل قرار گرفت. حضور یک تیم از تهران، یک تیم از تبریز، یک تیم از اصفهان و یک تیم از خوزستان ی پرسپولیس در رتبهدارند و حت

 مناطق دیگر در و شده خارج تهران در خود متمرکز حالت از ایران فوتبال در که است مطلب این بیانگر آسیا قهرمانان لیگ فصل این هايدر رقابت

 باعث و است مثبت رویکردي طرفداران يعالقه افزایش اساسا .است پیشرفت حال در سرعت به ... و تبریز کرمان، جمله اصفهان، از کشور

- ها هم طرفدار بازي زیبا و فشردههایش را ببرد، اما حتی آني بازيهمه شانعالقه مورد تیم اندمایل هواداران وجودي که با شود.می درآمد افزایش

 ) و رسولی و همکاران8)(1391هاي نقشبندي و همکاران (نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش). 3( دهندد و افزایش تعادل رقابتی را ترجیح میان

ها نیز ایران جایگاه خوبی از لحاظ تعادل رقابتی بین کشورهاي مورد مطالعه کسب کرده است. در ) همسو بوده است که در این پژوهش1)(1392(

)، ایران باالترین تعادل رقابتی را در بین کشورهاي اروپایی منتخب در آن تحقیق داشت که شاید دلیل سوم 1391( قیق نقشبندي و همکارانتح

  ). 8( هاي مورد مطالعه یا فصل مورد بررسی در این تحقیق باشدشدن ایران، افزایش تعداد لیگ

ها در لیگ برتر فوتبال منتخب، جایگاه مناسبی دارد و این نشان از حساسیت و نزدیک بودن رقابتهاي لیگ ایران از لحاظ تعادل رقابتی در بین لیگ

اي فوتبال اندیشیده شود، هرچند از کارهایی براي حفظ تعادل رقابتی بهینه در لیگ حرفهایران دارد به منظور داشتن لیگ پویا و جذاب الزم است، راه

روز فوتبال را مندان پرشور در فوتبال، روزبهزاري کشور ایران از اروپا عقب است و مسئولین باید با توجه به عالقهاففزاري و نرملحاظ امکانات سخت

هاي لیگ از همه لحاظ توسعه دهند. در پایان ذکر این نکته ضروري است که بیشتر بودن تعادل رقابتی در لیگ برتر فوتبال ایران در مقایسه با برخی
  

1 . Major League Baseball(MLB) 
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جذابیت یک مسابقه فوتبال عالوه بر تعادل رقابتی به عواملی مانند  این تحقیق به مفهوم جذابیت بیشتر و مطلق لیگ ایران نیست.مطرح اروپا در 

شده در قبل، حین و بعد از بازي، خدمات جنبی و رفاهی مثل امکانات پارکینگ، کاهش ها، کیفیت خدمات ارائهتعداد بازیکنان ستاره، کیفیت استادیوم

هاي رفت و برگشت به استادیوم و سایر امکانات براي افراد مختلفی که به هاي روانی دیدار مانند عدم سردرگمی در تهیه بلیط، سرویسههزین

تحقیقات  هاي کشورهاي مختلف نیازمندمواردي که گفته شد براي بررسی لیگ يمقایسه). 8آیند مثل خبرنگاران و... بستگی دارد (ورزشگاه می

ها، هاي معتبر در مواردي مثل کیفیت استادیومشود براي مشخص شدن جایگاه لیگ برتر فوتبال ایران در میان لیگپیشنهاد میباشد. می گسترده

هاي شود براي تحقیقات آینده لیگ برتر فوتبال ایران با لیگپیشنهاد میخدمات رفاهی و سایر امکانات تحقیقات علمی انجام شود. همچنین 

  آسیایی مقایسه شود تا جایگاه ایران در بین کشورهاي آسیایی هم مشخص شود.کشورهاي 
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