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تحليل روند تعادل رقابتي در ليگ حرفه ای فوتبال ایران و ليگ های برتر آسيا با استفاده از
شاخص های  kتيم برتر ،منحني لورنز و ضریب جيني
مجید ولی ،*1سیروس

احمدی2

تاریخ دریافت91/9/44 :

چكـيده

تاریخ تصویب91/5/72 :

در دهة اخير ،مقوله تعادل رقابتي ليگهاي حرفهاي در رشته اقتصاد ورزش توجهات زيادي رابه خود جلب كرده است .تعادل رقابتي به پيشبيني هواداران
در مورد اين كه چه تيمي برنده خواهد شد ،اطالق ميشود .ليگهاي ورزشي براي پويا بودن و باقي ماندن در عرصة رقابت اقتصادي در ورزش ،به سطح
بهينهاي از تعادل رقابتي نياز دارند .در اين تحقيق ،به بررسي تعادل رقابتي در ليگ حرفهاي فوتبال ايران و ليگهاي برتر آسيا با استفاده از شاخصهاي
اقتصادي (  kبرتر ،منحني لورنز و ضريب جيني) پرداخته شده است .تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي بوده و جهت جمعآوري دادهها جداول
ردهبندي ليگهاي برتر كشورهاي مورد مطالعه از فصل  6002تا  6010مورد بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد كه ليگ ايران تنها از نظر شاخص  kتيم
برتر در ردة بهترينها قرار داشته است؛ اما از حيث دو شاخص ديگر پايينترين رده را به خود اختصاص داده است .لذا پيشنهاد ميگردد براي افزايش تعادل
رقابتي ليگ ،مسؤولين فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ فوتبال با وضع قوانين الزم در تمامي مسايل اعم از نقل و انتقاالت ،جذب منابع مالي براي تمامي
باشگاهها ،حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي بتواند شرايطي را فراهم آورد تا رقابت بين تيمهاي ليگ بيشتر گردد.
کليد واژهها :اقتصاد ورزشي ،منحني لورنز ،ضريب جيني ،ليگ برتر فوتبال و تعادل رقابتي

قم*

.1

 .1كارشناس استانداري
 .2استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان

Email: majidvali58@gmail.com
Email: sirous.ahmadi54@gmail.com
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مقدمه
اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسي دارد و هم اكنون يکي از مؤثرترين عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملي و يکي از
درآمدزاترين صنايع در قرن  61بهشمار ميرود .در اين صنعت محصوالت و خدمات متعددي ارائه ميشود كه يکي از مهمترين
آنها رقابتهاي ورزشي فوتبال است (ساعتچيان و همکاران.)10611031 ،
در سالهاي اخير ،تغييرات زيادي در اين رشته ورزشي بهوجود آمده است ،تا جاييكه فوتبال حرفهاي سالهاي اخير با
دوران گذشته ،قابل قياس نيست .داد و ستدهاي چند ميليون دالري براي نقل و انتقال بازيکنان ،وجود حاميان مالي با
سرمايههاي بسيار كالن ،خريد و فروش وسايل و كاالها با آرم باشگاههاي حرفهاي ،معاملههاي چند صد ميليون دالري براي
تبليغات اطراف زمين ،كسب درآمدهاي كالن از محل حق پخش تلويزيوني مسابقات ،قرار گرفتن باشگاهها در فهرست بازر
بورس و بسياري موارد ديگر ،نقش بسزايي را در توسعه اقتصادي فوتبال در بسياري از كشورها ايفا نموده است (مورو،
.)1333
از طرف ديگر ،حضور تماشاچيان در ورزشگاهها بسيار مهم است .حضور كثير مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشي و
هواداران متعصب تيم ها باعث شده كه فوتبال صنعتي پرطرفدار پردرآمد شناخته شود(رسولي و همکاران.)13311036 ،
هواداران تيم دلخواه خود را به همراه برنده شدن در شرايط عدم اطمينان ميخواهند .اگر باشگاههاي خوب هميشه
باشگاههاي رده پايين را شکست دهند ،بيشتر مسابقات جنبه نمايشي خواهد داشت تا رقابتي و مبارزهاي .در اين ميان،
اقتصاددانان اذعان داشتند كه كل مسابقات ارزش بازار گرمي خواهند داشت .بنابراين در تمام انواع ورزشها وجود حدي از
عدم اطمينان رقابتي الزم و ضروري است (براندس ،فرانك.)6002 ،
از اينرو ،تماشاچيان براي صاحبان رويدادهاي ورزشي مهمترين منبع درآمد به حساب مي آيند .از ديدگاه ارزش اقتصادي
هم حضور هواداران عامل تعيينكننده مهمي براي منابع درآمدي ديگر ميگردد كه به شکل مستقيم از طريق بليط فروشي (يا
غيرمستقيم) از طريق فروش كاالهاي مربوط به باشگاه ،حاميان مالي و حتي فروش حق پخش تلويزيوني در برخي كشورها
(منافعي را شامل حال باشگاهها ميسازد .با توجه به اينكه در بسياري كشورها بحث درآمدزايي باشگاهها و خودگردان كردن
آنها مطرح است ،اين موضوع خود عامل مهمي در جهت فراهم آوردن درآمد براي تيمها به حساب ميآيد .از آنجا كه كشور
ما گام تازهاي به سمت خصوصيسازي برداشته بحث درآمدزايي اهميت دوچنداني براي باشگاهها دارد .در همين زمينه،
شناسايي عواملي كه بيشترين تأثير را بر حضور هواداران ميگذارد به بازاريابان ورزشي اين امکان را داده تا راهبردهاي
بازاريابي مؤثري براي هدف قرار دادن هواداران مورد استفاده قرار دهند (الهي وهمکاران.)1111031 ،
با اين حال ،يکي از موضوعاتي كه در چند سال اخير توجه بسياري از اقتصاددانان ورزش را به خود مبذول داشته است،
مقوله تعادل رقابتي است .ژيمانسکي )3116000( 1تعادل رقابتي را به پيشبيني هواداران دربارة اينكه كدام تيم برنده خواهد
شد اطالق كند .در رقابت كامالً متعادل ،هر شركت كننده با شانس برابر بازي را شروع ميكند .بنابراين در مجموع نتيجه
نهايي پيشبينيناپذير است .اگرتعادل رقابتي وجود نداشته باشد ،نتيجة نهايي به نفع يك شركتكننده پيشبيني پذير خواهد
بود.
6
در سالهاي اخير ،تحقيقات متعددي دربارة تعادل رقابتي و تأثيرات آن ،انجام شده است .ميچي و آگتون ( )6002نيز با
تحقيق درباره ليگهاي فوتبال بيان ميدارند كه ليگهاي ورزشي براي تداوم و پيشرفت اقتصادي ،نيازمند حد معيني از تعادل
رقابتي هستند .عدم تعادل رقابتي به منزله اين است كه تعداد تماشاگران كاهش مييابد و ليگ در بلندمدت در معرض خطر
از دست دادن هواداران قرار ميگيرد .آنها در پژوهش خود دو تأثير عمدة عدم تعادل رقابتي در ليگهاي حرفهاي فوتبال را
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برشمردهاند كه عبارتاند از.1 1تهديد ورشکستگي براي باشگاههاي پايين ليگ و  .6ايجاد خأل درآمدي زياد بين باشگاههاي
شركتكننده در ليگ.
1
بورلند و مك دونالد ( )20616000نيز با انجام مطالعاتي درخصوص تعادل رقابتي و تعداد تماشاگران مسابقات به اين نتيجه
دست يافتند كه اين دو موضوع ارتباط معني دار و مثبتي با يکديگر دارند .آنها در مطالعه خود سه نوع شاخص تعادل رقابتي را
به نامهاي  .1تعادل رقابتي يك مسابقه  .6تعادل رقابتي يك فصل از مسابقات و  .0تعادل رقابتي بلندمدت در طي چند فصل
متوالي را مطرح كردند .اين محققان رابطه هر يك از سه شاخص مذكور را با تعداد تماشاگران مورد بررسي قرار دادند و به
اين نتيجه رسيدند كه هر سه مورد با ميزان تماشاگران رابطه معناداري دارد ،ولي تعادل رقابتي يك فصل از مسابقات نسبت به
دو شاخص ديگر رابطه قويتري با تعداد تماشاگران دارد .آنها بيان كردهاند كه تعادل رقابتي فصل مسابقات ،قدرت پيشبيني
بهتري نسبت به دو شاخص ديگر دارد.
6
براي نمونه ،ميهان ،نلسون و ريچاردسون ( )13016003براي سنجش تعادل رقابتي از تفاوتي بين درصد برد تيمهاي
ميزبان و مهمان استفاده كردند و به نتايج زير دست يافتند1
 .1تغييرات تعادل رقابتي بر روي تعداد تماشاچيان تأثير منظم و قابل پيشبيني ندارد.
 .6زمانيكه اختالف امتياز يك تيم با صدرنشين ليگ بيشتر شود ،تأثير تغييرات تعادل رقابتي افزايش مييابد.
 .0اگر تيمهاي ميزبان نتايج بهتري از تيمهاي مهمان بگيرند ،اثرات تغييرات تعادل رقابتي در سراسر فصل كاهش پيدا
ميكند.
0
6
در پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور ،زيمباليست ( )11216006به اين نتيجه رسيد كه  NBAمتعادلترين ليگ
در ميان  1ليگ حرفهاي امريکاست .همچنين ،زيمباليست در كتاب خود بيان كرده است كه تعادل رقابتي در  2MLBمابين
سالهاي  1300تا  1310با يك پيشرفت تدريجي همراه بوده است .همان گونه كه مالحظه گرديد ،مفهوم تعادل رقابتي در
مورد ليگهاي معتبرجهان و در طول سالهاي مختلف انجام گرفته است.
گوسني )0116002( 1با بررسي تعاد رقابتي در  11كشور اروپايي در طي سالهاي  6002-1320با استفاده از شاخص «به
تيم برتر ليگ» به ترتيب انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،ايتاليا و اسپانيا و براساس ضريب جيني آلمان ،ايتاليا ،فرانسه ،انگلستان و
اسپانيا قرار گرفتند روندي افزايشي (كاهش تعداد رقابتي) در ده سال اخير وجود داشته است .در فرانسه نشانههايي از افزايش
تعادل رقابتي از سال  1336به بعد وجود دارد ،ولي رويکرد واضحي در مورد تعادل رقابتي ليگ فرانسه موجود نيست .در
اسپانيا مفهوم تعادل رقابتي الگويي چرخشي داشته بدين شکل كه بين سالهاي  1312تا  1332افزايش و بعد از آن كاهش
يافته است .در انگلستان ،تعادل رقابتي طي  20سال ( )1303 -1323ثابت بوده ،اما بعد از اين تاريخ ،كاهش قابل توجهي در
تعادل رقابتي بهوجود آمده است.
گورل و اورهان )6010(2در پژوهش خود تحت عنوان «تعادل رقابتي» در ليگ حرفه اي بسکتبال تركيه به اين نتيجه
دست يافتند كه در  13دوره اين مسابقات عادل رقابتي از سطح مطلوب خود فاصله داشت ،ولي بهطور كل در طي زمان به
تعادل مناسب نزديك شده است.
بررسي آمار سازمان ليگ انگلستان ( )6011نشان ميدهد كه در  10سال اخير ليگ برتر فوتبال اين كشور ،تنها سه تيم به
مقام قهرماني دست يافتهاند؛ منچستريونايتد پنج مرتبه ،چلسي سه دفعه و آرسنال دو بار قهرمان شدهاند.
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در داخل كشور نيز تحقيقاتي در اين خصوص انجام شده است كه ميتوان به تحقيق ساعتچيان و همکاران ()10011030
اشار نمود كه روند تعادل رقابتي ليگ حرفهاي فوتبال ايران با پنج ليگ برتر اروپا (انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،اسپانيا و ايتاليا).
براي دورة زماني  6003 -6001با شاخص تعادل رقابتي  HICBمقايسه نمودند .نتايج نشان داد با گذشت زمان تعادل رقابتي
در بين دورههاي تمام ليگها روبه بهبود است .بهطور كلي طي سالهاي مورد بررسي ،ليگ حرفهاي فوتبال ايران در مقايسه
با ساير ليگها ،از روند مطلوبتري در سير تعادل رقابتي داشته است .در مقايسة اين روند ،ليگ انگلستان بدترين وضعيت و
فرانسه بعد از ايران ،بهترين وضعيت را در ميان ليگهاي منتخب داشتند.
همچنين نقشبندي و همکاران ( )2311031تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال نوزده كشور آسيايي در فصل  6003-6010را
با استفاده از شاخص  C5ICBمقايسه نمودند و نتايج زير بهدست آمد 1پنج ليگي كه بيشترين تعادل را دارند ،از كشورهاي
شرق و جنوبشرقي آسيا ميباشند .پنج ليگي كه كمترين تعادل را دارند همگي جزو كشورهاي غربي آسيا هستند .در بين
كشورهاي غرب آسيا ،ليگ برتر ايران بيشترين و پاكستان كمترين و در بين كشورهاي شرق آسيا ويتنام و مالزي كمترين
تعادل را داشتند .ميانگين تعادل رقابتي در شرق  ،163/01در غرب  103/00و در كل آسيا  101/61بوده است.
رسولي و همکاران ( )13011036نيز تعادل رقابتي قهرماني ليگ حرفهاي فوتبال ايران و  1ليگ برتر اروپا (انگلستان،
آلمان ،فرانسه ،اسپانيا و ايتاليا) را با دادههاي دورة زماني  6010 -6001با استفاده از شاخصهاي  kبرتر ،ضريب جيني و
منحني لورنز بررسي نمودند كه نتايج نشان داد تعادل رقابتي قهرماني با استفاده از شاخص « Kتيم برتر ليگ» ،در ليگ
ايران در بهترين وضعيت و در ايتاليا و انگلستان در بدترين حالت خود است .بر اساس ضريب جيني ،بهترتيب ايران ،آلمان و
فرانسه بهترين حالت و كشورهاي انگلستان ،اسپانيا و ايتاليا وضعيت برابري دارند..
با توجه به مطالب ذكر شده ،روشن است كه وجود تعادل رقابتي در هر ليگ ورزشي ضروريست تا با حفظ هيجان مسابقات
استقبال هواداران شود و در نتيجه درآمد باشگاه ها افزايش يابد .پس براي مديران باشگاهها و مسؤولين فدراسيون فوتبال و
سازمان ليگ ضروريست كه از اين عامل آگاهي داشته باشند و آن را مديريت كنند و براي دستيابي به وضعيت موردنظر،
برنامهريزي مناسب را انجام دهند.
حال با بررسي ليگها در طول زمان ،مشاهده ميشود تنها تيمهاي اندكي به مقام قهرماني دست مييابند .در نتيجه ،براي
بررسي تعادل رقابتي در حيطه قهرماني ،شاخص "سه تيم ليگ برتر" مورد استفاده قرار ميگيرد و براي تمركز بهتر بر
قهرمانيها ،بايستي تعداد قهرمانيها تيمها را ،با توجه به سالهاي حضور تيمهاي قهرمان در ليگ برتر ،بررسي كرد .بدين
منظور از ضريب جيني و منحني لورنز استفاده ميشود .بنابراين ،هدف از اين مقاله ،بررسي تعادل رقابتي رقابتي ليگ برتر
فوتبال ايران نسبت به ليگ استراليا ،كره جنوبي(كي ليگ) ،ژاپن (جي ليگ) ،امارات ،عربستان از نظر شاخصهاي" سه تيم
برتر ،ضريب جيني و منحني لورنز است.

روششناسي
روش انجام اين پژوهش ،توصيفي بود .اطالعات مورد نياز پژوهش ،از بخش آمار و اطالعات سازمان ليگ حرفهاي فوتبال
ايران و سايتهاي اينترنتي دريافت شد.
تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از جدول ليگ برتر ،با استفاده از شاخصهاي تعيين تعادل رقابتي ليگهاي ورزشي
استخراج شده از ادبيات و تحقيقات پژوهش انجام پذيرفت
اين شاخصها شامل "  0تيم برتر ليگ" ،منحني لورنز و ضريب جيني است كه در زير به آن اشاره شده است.
"3تيم برتر ليگ :اين شاخص تعداد تيمهايي را استفاده مي كند كه در كل  0دوره ليگ ،توانستهاند در سه رتبة اول قرار
بگيرند.
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منحني لورنز ،بر اساس درصد تجمعي قهرمانيها روي محور عمودي و درصد تجمعي حضور تيمها روي محور افقي تعريف
ميشود .در اين منحني ،خط  21درجه نشاندهنده خط تعادل ليگ بوده ،به اين معني كه هر چه منحني لورنز به خط 21
درجه نزديكتر شود ،ليگ به تعادل نزديكتر ميشود.
ضريب جيني :براي محاسبه ضريب جيني بايستي فضاي بين منحني لورنز و خط  21درجه را محاسبه نمود .هر چه عدد به
دست آمده كوچكتر باشد ،تعادل ليگ بهتر خواهد بود.

 =Yiسهم تجمعي قهرمانيها كه بر اساس سالهاي حضور در ليگ برتر محاسبه ميشود.
 =Xiسهم تجمعي تعداد تيمها
 =Kتعداد تيم

یافتهها
تيمهايي كه در هشت فصل گذشته از سالهاي  6002الي  6010در ليگهاي حرفهاي فوتبال كشورهاي ايران ،ژاپن ،كره
جنوبي ،استراليا ،امارات و عربستان مقامهاي اول تا سوم را كسب نموده اند ،در جدول يك مشخص شدهاند.
جدول  :1تيم هايي که در هشت دوره ليگ برتر کشورهای منتخب سه رتبه اول تا سوم را کسب نمودهاند

رديف

ايران
استقالل
(*)0-0
سپاهان
()0-0
پرسپوليس
()1-0
سايپا
()1-0

1

تراكتورسازي

2

ذوب آهن

يوكوهاما

3
0
3
10
كل

مس
صبا
پاس
استقالل اهواز
10

كاواساكي
وگالتاسانداي
جي اوساكا
سي اوساكا
10

1
6
0
2

ژاپن
هيروشيما
()6-3
كاشيوا
()1-3
كاشيما
()0-0
ناگويا
()1-0
اوراوا
()1-0

كره جنوبي
پوهانگ
()6-0
سئول
()6-0
جونبوک
()6-0
سوون
()1-0
سئونگنام
()1-0

استراليا
نيوكاستل جتس(-0
)1
سنترال
()1-0
بريسبان روو
()6-3
سيدني
()6-0
ملبورن
()6-0

اولسان

واندرز

االتفاق

ججو

پرث گلوري
كلد كوئست
ولينگتون
آداليد
10

النصر
الوحده

3

عربستان
الهالل
()0-0
الشباب
()6-0
االتحاد
()6-0
الفتح
()1-0

امارات
العين
()6-3
االهلي
()6-0
الجزيره
()1-0
الوحده
()1-0
الشباب
()1-0
الوصل
()1-0
النصر
بن ياس

0

0

االهلي

*اعداد داخل پرانتز تعداد حضور در ليگ برتر و تعداد قهرماني براي تيمهايي است كه سابقه قهرماني دارند.

با توجه به اين جدول ،كشورهاي ايران ،ژاپن و استراليا با  10تيم مختلف در سه رتبة نخست در مقام اول قرار ميگيرند
پس از آن كشورهاي عربستان و امارات با هشت تيم و كشور كره جنوبي در رده آخر قرار ميگيرد.
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جدول  :2شاخص" سه تيم برتر" بر اساس دورههای چهار ساله

دوره زماني6003-6002
دوره زماني6010-6010
هشت دوره ليگ 6010-6002

ايران
10
2
10

ژاپن
1
3
10

كره جنوبي
2
1
3

استراليا
3
0
10

عربستان
3
1
0

امارات
3
2
0

براي تفسير بهتر شاخص" سه تيم برتر" دورههاي بررسي ليگ به دوره چهار ساله تقسيم شده است .بر اين اساس در
دوره چهار ساله اول بهترتيب كشورهاي ايران ،استراليا ،عربستان ،امارات ،كره جنوبي و ژاپن قرار دارند .در چهارساله دوم
ژاپن ،استراليا ،امارات ،عربستان ،كره جنوبي و در نهايت ايران قرار دارد.

شكل  :1منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ برتر ايران

شکل  1بيانگر توزيع قهرمانيها ،با توجه به حضور تيمها در ليگ برتر ايران است .بهطوريكه درصد تجمعي قهرمانيها
روي محور عمودي و درصد تجمعي حضور تيمها روي محور افقي تعريف ميشود .همانطوركه مشاهده ميشود ،كل
قهرمانيهاي ليگ در اختيار  %62از كل تعداد حضور تيمها در ليگ برتر قرار گرفته است .با مقايسة منحنيهاي لورنز مربوط
به سايركشورها مشخص ميشود منحني ايران از خط تعادل دورتر است.

شكل  :2منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ ژاپن
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همانطوركه در شکل  6مشاهده ميشود ،كل قهرمانيهاي ليگ ژاپن در اختيار  %63از كل تعداد حضور تيمها در ليگ
برتر قرار گرفته است .با مقايسة منحنيهاي لورنز مربوط به سايركشورها مشخص ميشود منحني ژاپن از خط تعادل دورتر و
نسبت به ليگ ايران نزديكتر است.

شكل  :3منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ کره جنوبي

با توجه به شکل  0در مييابيم كه كل قهرمانيهاي ليگ كره در اختيار  %03از كل تعداد حضور تيمها در ليگ برتر قرار
گرفته است منحني لورنز ليگ كره جنوبي نسبت به ليگ ژاپن ،ايران و عربستان به خط تعادل نزديكتر است ولي در مقايسه
با ديگر ليگها از خظ تعادل دورتر است.

شكل  :4منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ عربستان

با عنايت به شکل  2در مييابيم كه كل قهرمانيهاي ليگ عربستان در اختيار  %02از كل تعداد حضور تيمها در ليگ برتر
قرار گرفته است منحني لورنز اين ليگ نسبت به ليگ ژاپن و ايران به خط تعادل نزديكتر است ولي در مقايسه با ديگر
ليگها از خظ تعادل دورتر است.
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شكل  :5منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ امارات

همانطور كه در شکل  1مشخص مي باشد ،كل قهرمانيهاي ليگ امارات در اختيار  %10از كل تعداد حضور تيمها در
ليگ برتر قرار گرفته است .منحني لورنز اين ليگ نسبت به ليگ ژاپن و ايران و كره جنوبي به خط تعادل نزديكتر است
ولي در مقايسه با ليگ استراليا از خط تعادل دورتر است.

شكل :6منحني لورنز پراکندگي قهرمانيها در طي حضور تيمهای مختلف در ليگ استراليا

همانگونه كه در شکل  2مشخص ميباشد ،كل قهرمانيهاي ليگ استراليا در اختيار  %10از كل تعداد حضور تيمها در
ليگ برتر قرار گرفته است در مقايسه با منحني ليگهاي مورد بررسي به خط تعادل نزديكتر است.
محاسبات ضريب جيني نشان ميدهد كه ليگ برتر فوتبال در كشور استراليا ،از لحاظ تعادل رقابتي در بين كشورهاي
منتخب ،بهترين موقعيت را دارد و پس از آن كره جنوبي ،امارات ،عربستان ،ژاپن و ايران قرار دارند .اين موضوع در شکل  3به
خوبي نمايش داده شده است.
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شكل  :7ضرايب جيني  8دوره ليگ برتر ()2013-2006

بحث و نتيجهگيری
هدف اصلي اين تحقيق ،بررسي تعادل رقابتي ليگهاي برتر فوتبال ايران ،ژاپن ،كره جنوبي ،عربستان ،امارات و استراليا از
دريچه قهرماني براي اولين بار در ايران و با استفاده از شاخص" سه تيم اول ليگ" ،ضريب جيني و منحني لورنز است.
بر پايه نتايج بهدست آمده ليگ حرفهاي فوتبال ايران ،ژاپن و استراليا در هشت فصل اخير داراي بهترين وضعيت تعادل
رقابتي بودند .در اين ليگها  10تيم در اين فصول موفق شدند به مقام سه تيم برتر ليگ دست يابند .كشورهاي امارات و
عربستان با هشت تيم در رده دوم و كره جنوبي كمترين ميزان را داشته است.
در دوره چهار ساله اول از سال  6002تا  6003ليگ ايران بهترين وضعيت رقابتي را داشته كه اين موضوع با نتايج
تحقيقات رسولي و همکاران ( )10011036و الهي و همکاران ( )1111031همخواني داشته است اما ليگ كشور ژاپن در
بدترين وضعيت قرار دارد .زيرا در اين پنج سال فقط  1تيم به سطح باالي ليگ دست يافتهاند .بررسي ليگ ژاپن نشان
ميدهد در اين چهار سال فقط تيمهاي كاشيما آنتلرز به سه مقام قهرماني و اوراوا با يك مقام قهرماني دست پيدا نمودهاند.
در چهار سال دوم ژاپن وضعيت خود را بهبود بخشيده ،بهطوريكه  3تيم توانستهاند در اين دوره مقامهاي اول تا سوم را
بهدست آورند .اما اين موضوع در ليگ ايران به شدت كاهش پيدا كرده است بدين صورت كه تنها  2تيم بهترين رتبهها را به
دست آوردهاند و با بررسي بيشتر به اين نتيجه ميرسيم كه در ليگ ايران در طي اين سالها تيم سپاهان با كسب سه مقام
قهرماني و استقالل با كسب يك مقام قهرماني ،ليگ به حالت دو قطبي تبديل شده است و دو تيم ديگر نيز از تيمهاي
صنعتي كشور محسوب ميشوند كه با انجام هزينههاي بيشتري نسبت به تيمهاي ديگر ،موقعيت بهتري را بهدست آوردهاند.
اين موضوع با نتايج رسولي و همکاران ( )10311036كه نشاندهندة روند نزولي تعادل رقابتي در ليگ حرفهاي فوتبال كشورا
را بيان ميكنند تطابق دارد .سازمان ليگ با پرداخت حق پخش تلوزيوني مسابقات و تبليغات محيطي ميتواند از نظر مالي
كمك شاياني به تيمهاي حاضر در ليگ حرفه اي فوتبال انجام دهد كه اين موضوع در كشور ما در سالهاي ابتدايي ليگ
حرفهاي فوتبال وجود نداشت .ولي در سالهاي اخير با عقد قرارداد با صدا و سيما براي پخش مسابقات و واگذاري تبليغات
محيطي استاديوم هاي محل برگزاري اين مهم انجام شد اما به دليل رقم بسيار اندک اين قراردادها و عدم تقسيم مبالغ ما
بين تيمهاي حاضر در ليگ ،تيمهاي صنعتي و استقالل و پرسپوليس با انجام هزينههاي سنگين ،بيشتر رتبههاي برتر در
سالهاي مورد بحث را به خود اختصاص داده اند واين امر موجب كاهش تعادل رقابتي در اين سالها شده است.
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اما اين بحث در كشور ژاپن انجام پذيرفته و تيمها با بهرهگيري از اين منابع مالي ،قدرت خود را بيش از پيش افزايش دادهاند،
همچنين با خريد بازيکنان شاخص پا به سن گذاشته جهان فوتبال ،توانسته اند با جذب تماشاگران بيشتر ،منابع مالي خوبي را
نيز كسب نمايند.
در دورة مورد بحث ،در ليگهاي ديگر كشورها تعداد تيمهاي برتر تفاوت چنداني با هم نداشته است .ولي تعادل رقابتي
ليگهاي كشورها ي شرق آسيا از كشورهاي غرب آسيا بهتر بوده است كه اين موضوع با نتايج نقشبندي و همکاران
( )3111030همخواني دارد.
نتايج حاصل از شاخص منحني لورنز نشان ميدهد كه ليگ استراليا عالوه بر اين كه يکي از ليگهايي است كه در آن
تيمهاي بيشتري مقامهاي اول تا سوم را كسب نمودهاند ،قهرمانيها نيز بين تيمهاي بيشتري ( %10حضورها در ليگ)
پراكنده شده است .اما بر اساس اين شاخص ليگهاي ژاپن و ايران در مکانهاي آخر قرار ميگيرند كه دليل آن را ميتوان
به خصوص در ليگ ايران به قهرماني تيمهاي سپاهان (سه بار) و استقالل (دوبار) در اين هشت فصل اشاره نمود .در ليگ
ژاپن نيز با توجه به قهرماني تيمهاي كاشيما (سه بار) و هيروشيما (دوبار) اين شاخص مقدار كمتري نسبت به بقيه كشورها
داراست و تفاوت اندک اين شاخص در اين دو كشور بهدليل قهرمان شدن يك تيم بيشتر در ليگ ژاپن نسبت به ايران است.
در ا ين شاخص ليگ كشور امارات مقام دوم را به خود اختصاص داده است كه دليل اين موضوع را مي توان،قهرماني شش
تيم مختلف در اين سالها عنوان نمود .كه علت اين امر ورود بازيکنان خوب خارجي به ليگ امارات با انجام هزينههاي
هنگفت بوده است كه در سالهاي اخير اشاره كرد كه باعث افزايش تعادل رقابتي در اين كشور شده است.
با بررسي ليگ كشور عربستان ،علت پايين بودن اين شاخص در اين كشور قهرمان شدن تيمهاي الهالل ،الشباب كه هر
دو در پايتخت عربستان قرار داشته و تيم االتحاد است كه در شهر بندري جده قرار دارد كه همگي از تيم هاي ثروتمند اين
كشور هستند ولي نکته جالب توجه در اين ليگ حضور تيم الفتح است كه با سه دوره حضور در آخرين فصل مورد بررسي به
مقام قهرماني رسيده است.
ليگ كره جنوبي در اين شاخص در رده سوم قرار دارد كه دليل اين امر افزايش قدرت تيمهاي ديگر در برابر تيم ايلهواچومبا
است كه پر افتخارترين تيم ليگ كره مي باشد كه تنها در اين هشت سال فقط يکبار به مقام قهرماني رسيده است.
نتايج اين تحقيق با نتايج رسولي و همکاران ( )10011036در خصوص اين شاخص همخواني ندارد كه علت آن را ميتوان
مبناي محاسبة اين شاخص در فصلهاي مختلف بيان نمود.
با توجه به نتايج دريافتي قابل مشاهده در شکل هفت ليگ حرفهاي ايران داراي بيشترين مقدار ميباشد كه نشان دهنده
تعادل پايين ليگ فوتبال كشورمان است كه با نتايج رسولي و همکاران ( )10311036همخواني ندارد .علت اين امر را ميتوان
به حضور  00تيم در ليگ در طي ساليان اخير دانست كه اين تعداد در كشور هاي ديگر بسيار كمتر است .در اين شاخص باز
هم كشور استراليا در مقام اول قرار دارد و كشور هاي كره جنوبي ،امارات ،عربستان و ژاپن در مقامهاي بعدي قرار دارند كه
علت آن ميتوان به تعداد تيمهايي كه در ليگ اين كشورها در فصول مورد نظر به مقام قهرماني رسيده اند اشاره نمود.
با توجه به نتايج تحقيق كه نشاندهنده عدم تعادل رقابتي ليگ حرفهاي فوتبال ايران از نظر شاخصهاي اقتصادي نسبت
به ليگهاي كشورهاي مورد بررسي ميباشد ،پيشنهاد مي گردد سازمان ليگ فوتبال ايران با بها دادن به تيم هاي پرطرفدار
شهرستاني و يا تيم هاي ريشه دار كشوركه دچار مشکالت مالي هستند ،موجبات پيشرفت آنها را فراهم نمايند تا شرايط رقابت
براي تيم هاي مختلف ايجاد شود .از طرف ديگر به وجود آوردن شرايط و ارائه تسهيالت براي تيمهاي مختلف ،به خصوص
تيم هاي پرطرفدار پايتخت ،براي داشتن استاديومهاي اختصاصي منجر به درآمدزايي بيشتر براي تيمها شده كه به بهبود
كيفيت بازي ها و افزايش جذابيت مسابقات كمك ميكند .با توجه به فشارهاي اخيركنفدراسيون فوتبال آسيا ،جهت درآمدزايي
تيمهاي حرفهاي فوتبال ،دولت و سازمانهاي ذيربط بايد شرايط الزم را براي درآمدزايي تيمهاي فوتبال ،از روشهاي
مرسوم در كل دنيا فراهم كنند .حق پخش تلويزيوني مناسب ،امکان تبليغات تلويزيوني و صحهگذاري تيمها وورزشکاران،
تدبير سياستهاي مناسب جهت حق كپي رايت محصوالت و كاالهاي مختلف با آرم باشگاهها جزئي از اين روشها هستند.
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افزايش توان درآمدزايي تيمهاي مختلف ليگ ،منجر به گسترش قدرت خريد بازيکنان و مربيان مطرح در بين تيمها شده و
امکان برگزاري اردوهاي مناسب و امکانات و تجهيزات تمريني درخور را فراهم مي آورد كه كليه اين امور منجر به جذابيت هر
چه بيشتر بازيها و افزايش درآمدزايي كل صنعت فوتبال كشور ميگردد.
در پايان ،ذكر اين نکته ضروري است تا كنون تحقيقياتي كه در زمينة تعادل رقابتي ليگ برتر فوتبال ايران انجام شده
استبيشتر با كشورهاي اروپايي و شاخص  HICB,C5انجام شده بنابراين نميتوان نتايج اين پژوهش را با تحقيق ديگري
مقايسه كرد و نياز به تحقيقات و مطالعات بيشتر در اين زمينه كامالً مشهود است.
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