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بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسه آن با لیگهای منتخب اروپایی

فریبا عسکریان*3؛ ناصر دخت باقر2؛ سجاد امانی

(تاریخ دریافت مقاله3111/80/31 :

1

تاریخ پذیرش مقاله)3111/38/31 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسهی آن با لیگهای فوتسال پرتغال ،ایتالیا ،جمهوری چک،
اسلونی ،روسیه ،فرانسه ،اسپانیا ،اکراین ،هلند ،رومانی و کرواسی در فصل  3833-3831است .دادههای این تﺤقیﻖ ﺛانویه بوده و از
جداول پایانی لیگهای برتر فوتسال کﺸورهای منتﺨﺐ بهدستآمده است .برای تجزیهوتﺤلیل دادهها از دو شاخص نسبت تمرکز
پنج باشگاه  C5و  C5ICBاستفاده شد .نتایج نﺸان داد که بر اساس شاخص  ،C5ICBباالترین و پایینترین تعادل رقابتی به
ترتیﺐ عبارتاند از :اکراین ( ،)330/91ایتالیا ( ،)333/19کرواسی ( ،)330هلند ( ،)314/94ایران ( ،)399/11روسیه (،)394/91
جمهوری چک ( ،)391/34رومانی ( ،)343/09اسپانیا ( )341و پرتغال ( .)341/11بنابراین در این پژوهش ،لیگهای اکراین و ایتالیا
باالترین تعادل رقابتی رادارند و لیگ پرتغال از کمترین میزان تعادل رقابتی در میان لیگهای موردبررسی برخوردار است .وقتیکه
یک رقابت جذابتر باشد تماشاچیان بلیط بیﺸتری میخرند ،بر روی پﺨش تلویزیونی سرمایهگذاری بیﺸتری ﺻورت میگیرد و
اسپانسرهای بیﺸتر و بهتری جذب میشوند .همه موارد باال سبﺐ میشوند مسابقات لیگ باکیفیت باالتری برگزار گردند .سازمان-
های برگزاری لیگ بایستی شرایﻄی را فراهﻢ آورند تا بتوانند میزان رقابت بین تیﻢهای لیگشان را افزایش دهند.
واژگان کلیدی :تعادل رقابتی ،لیگ برتر فوتسال ،شاخص نسبت تمرکز ( ،)C5شاخص تعادل رقابتی (.)C5ICB

 .3استادیار دانﺸگاه تبریز (نویسنده مسئول) askarian@tabrizu.ac.ir
 .3کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
 .1کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
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مقدمه

کامالً متعادل هر تیﻢ از شانس برابری برای پیروز شدن در

مهﻢترین بﺨش یک رویداد ورزشی ،میزان توجه

مقابل سایر تیﻢهای لیگ برخوردار است .درنتیجه همه تیﻢها

هواداران به آن است .در سرتاسر جهان میلیونها نفر زمان،

از شانس یکسانی برای کسﺐ عنوان قهرمانی برخوردارند.

انرژی و پول خود را برای تماشای ورزش هزینه میکنند و

تعادل رقابتی به تعادل بین توانایی ورزشکاران تیﻢها اشاره

برای نﺸان دادن اشتیاق خود به ورزش گاهی مسافتهای

میکند (ساندرسون ،زیگفرید؛ 3881؛ هان ،کونینگ؛

طوالنی تا مﺤل برگزاری مسابقه را طی و بﺨش زیادی از

 .3833نقل از ﺻادقی بروجردی ،قنبری ،حسنی.)3 :3831 ،

درآمد خود را ﺻرف اقامت ،تهیه بلیط ،غذا و هزینه

زیمانسکی )3883( 4تعادل رقابتی را پیشبینی هواداران

پارکینگ میکنند (فالحی .)390 :3109 ،از طرف دیگر،

در مورد اینکه چه تیمی برنده خواهد شد ،تعریف میکند.

حضور کثیر مﺸتاقان و هواداران متعصﺐ تیﻢها در مسابقات،

در یک رقابت کامالً متعادل ،هر شرکتکننده با شانس برابر

باعث شده است که فوتبال بهعنوان یک ﺻنعت پردرآمد و

بازی را شروع میکند؛ بنابراین درمجموع نتیجه نهایی

پرطرفدار شناخته شود (الهی .3109 ،نقل از رسولی،

غیرقابلپیشبینی است .اگر تعادل رقابتی وجود نداشته باشد،

ساعتچیان ،الهی .)3 :3113 .ازاینرو تماشاچیان برای

نتیجهی نهایی به نفع یک شرکتکننده قابل پیشبینی

باشگاهها ،مهﻢترین گروه برای کسﺐ درآمد بهحساب می-

خواهد بود (زیمانسکی ،3883 ،به نقل از الهی ،رسولی،

آیند .همچنین ازنقﻄهنظر اقتصادی ،حضور هواداران منابع

ساعتچیان.)1 :3113 .

درآمد دیگری را به شکل مستقیﻢ (بلیط فروشی) و یا

اکثر اقتصاددانان ورزشی تعادل رقابتی را از این منظر

غیرمستقیﻢ (فروش کاالهای مربوط به باشگاه ،حامیان مالی و

بااهمیت میدانند که بهطور مستقیﻢ با تمایل هواداران مرتبط

حتی فروش حﻖ پﺨش تلویزیونی) برای باشگاهها به ارمغان

است ،بهعبارتدیگر هر چه رویدادهای ورزشی تعادل

میآورد (رمضانی .3109 ،نقل از رسولی ،ساعتچیان ،الهی.

رقابتی بهتری داشته باشند ،تماشاگران بیﺸتری به خود جلﺐ

 .)3 :3113بدیهی است لیگ ورزشی که هوادار بیﺸتری را

خواهند کرد که این امر نﺸاندهنده ارتباط معنیدار مثبت

نسبت به خود جلﺐ کند ،پتانسیل درآمدزایی باالتری

این دو است (فارست و سیمون .3883 ،1آنجلو و فابیو،9

خواهد داشت .یکی از موضوعاتی که بر حضور تماشاگران

 .3881نقل از الهی ،رسولی ،ساعتچیان.)1 :3113 .

مؤﺛر است و در چند سال اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان

در سالهای اخیر تﺤقیقات متعددی درزمینه تعادل رقابتی

را به خود جلﺐ کرده ،تعادل رقابتی است .جذابیت اکثر

انجامگرفته است .گوستس )3881( 0تعادل رقابتی را در

ورزشها به این دلیل است که نمیتوان نتایج آنها را بهطور

لیگهای اروپایی اندازهگیری کرد و به نتایج زیردست

کامل پیشبینی کرد .به این منظور برخی از سازمانها و

یافت :در بلژیک و انگلستان تعادل رقابتی کاهشیافته است.

نهادهای دولتی مﺤدودیتهایی را بر روی تیﻢها و بازیکنان

در آلمان و فرانسه روند چﺸمگیری در مورد تعادل رقابتی

اعمال میکنند تا عدم قﻄعیت در پیشبینی نتایج مسابقات را

لیگ وجود ندارد .پرتغال تنها کﺸور است که تعادل رقابتی

به حداکثر برسانند (کونینگ3888 ،3؛ لیام .3880 ،3نقل از

آن افزایشیافته است .نتایج پژوهش میﺸی و اوتن ()3889

ﺻادقی بروجردی ،قنبری ،حسنی .)3 :3831 ،هرچقدر

درزمینهی تعادل رقابتی در لیگهای انگلستان ،ایتالیا ،آلمان،

قدرت رقابتی تیﻢها افزایش مییابد ،پیشبینی نتایج مسابقات

فرانسه و اسپانیا حاکی از این است که :در انگلستان تعادل

دشوارتر میشود ،بنابراین این امر موجﺐ افزایش جذابیت

رقابتی به مدت  98سال ( )3190-3109ﺛابت بوده اما

لیگ میشود (میﺸی و اوتن3889،1؛ کزنه .3881 ،9نقل از

بعدازاین تاریخ بهطور چﺸمگیری کاهشیافته است .در

ﺻادقی بروجردی ،قنبری ،حسنی .)3 :3831 ،در یک لیگ

اسپانیا تعادل رقابتی بین سالهای  3141تا  3191افزایش و

1. Koning
2. Liam
3. Michie & Oughton
4. Kesenne

5. Szymanski
6. Forrest &. Simmons
7. Angelo & Fabio
8. Goossens
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بعدازاین تاریخ کاهشیافته است .در مورد تعادل رقابتی

باقیمانده است ،اما پسازآن تا سال  3880کاهش قابلتوجه

لیگ فرانسه رویکرد واضﺤی وجود ندارد ،اما میتوان

داشته است (ماناسیس و همکاران.)111 :3831،3

نﺸانههایی از افزایش آن را بعد از سال  3113مﺸاهده کرد.

در آخرین پژوهشهای انجام پذیرفته نیز که تعادل

از سال  3113به بعد افت مﺸﺨصی در تعادل رقابتی در لیگ

رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگهای منتﺨﺐ فوتبال

فوتبال ایتالیا به وجود آمده است .بهطوریکه در پایان سال

کﺸورهای اروپایی مورد مقایسه قرارگرفته است؛ نتایج

 3889لیگ ایتالیا بیﺸترین میزان عدم تعادل را در بین  4لیگ

حاکی است که لیگ برتر فوتبال ایران در میان لیگهای

برتر اروپایی داشته است .در آلمان افزایش کمتری نﺸان

موردبررسی در رتبهی سوم قرار دارد .بر اساس شاخص

دادهشده اما در کل تعادل رقابتی بوندسلیگا در  38سال

موجود ،لیگهای موردبررسی به ترتیﺐ از تعادل بیﺸتر به

اخیر کاهشیافته است.

کمتر عبارتاند از :روسیه ،فرانسه ،ایران ،آلمان ،ایتالیا،

نقشبندی و همکارانش ( )3113در مقایسهی تعادل
رقابتی در لیگهای برتر فوتبال کﺸورهای انگلستان ،آلمان،

هلند ،اسپانیا ،پرتغال و انگلیس (درویﺸی و دوستی:3111،
.)39

اسپانیا ،ایتالیا ،فرانسه و ایران در فصل  3881تا  3838به این

بر اساس مﻄالﺐ اشارهشده مﺸﺨص است که وجود

نتیجه رسیدند که بر اساس شاخصهای موجود ،لیگ ایران

تعادل رقابتی در هر لیگ ورزشی ضروری است .وجود

و اسپانیا به ترتیﺐ متعادلترین و نامتعادلترین لیگهای

تعادل رقابتی مناسﺐ در هر لیگ موجﺐ افزایش هیجان و

فوتبال هستند .در این راستا دیونگ و ایستال ،)3838( 3نیز به

جذابت مسابقات شده و این امر منجر به استقبال بیﺸتر

کاهش تعادل رقابتی در رقابتهای اروپایی مانند لیگ

تماشاچیان و درنتیجه افزایش درآمد باشگاهها میشود،

قهرمانان اروپا و جام حذفی باشگاههای اروپا اشاره میکند.

همچنین میزان حمایت حامیان مالی از تیﻢها افزایش مییابد؛

این در حالی است که ﺻادقی و همکارانش ( )3118در

بنابراین توجه به مبﺤث تعادل رقابتی و کنترل آن برای

پژوهﺸی که به بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال

مدیران باشگاهها و مسئوالن سازمان لیگ ضروری است .با

کﺸورهای آسیایی در فصل  3881 -3838میالدی و

توجه مﺤدودیت و نبود مﻄالعات جامع در زمینهی تعادل

رتبهبندی آنها پرداختهاند؛ به این نکته اذعان داشتهاند که

رقابتی در رشتهی فوتسال ،تﺤقیﻖ حاضر درﺻدد است تعادل

پنج لیگی که بیﺸترین تعادل رادارند ،از کﺸورهای شرق و

رقابتی در لیگ برتر فوتسال ایران را بررسی و با لیگهای

جنوب شرقی آسیا میباشند و پنج لیگی که کﻢترین تعادل

معتبر خارجی مقایسه نماید.

رادارند همگی جزو کﺸورهای غربی آسیا هستند .در بین
کﺸورهای غرب آسیا ،لیگ برتر ایران بیﺸترین و پاکستان
کمترین و در بین کﺸورهای شرق آسیا ویتنام بیﺸترین و
مالزی کمترین تعادل را داشتند.
مﻄالعات انجامشده نﺸان میدهد که لیگ برتر فوتبال
ایران در سال  3101بدترین و در سال  3101بهترین وضعیت
تعادل رقابتی را بین دورههای لیگ برتر داشته است (الهی،
رسولی ،ساعتچیان )314 :3113 ،و همچنین لیگ برتر ایران
ازنظر شاخص تعادل رقابتی از لیگ برتر انگلیس بهتر است
(دوستی و همکاران .)411 :3833 ،با توجه به اینکه،
تﺤقیقات نﺸان میدهد که وضعیت تعادل رقابتی لیگ
انگلستان از سال  3141تا اواسط  3118بهطورکلی ﺛابت
1. Dejonghe&Opstal

روششناسی تحقیق
تﺤقیﻖ حاضر از نوع توﺻیفی است و از دو بﺨش مجزا
تﺸکیلشده است ،در بﺨش اول روند تعادلی لیگ برتر
فوتسال ایران طی چهارفصل  13-13 ،18-13 ،01-18و -11
 13موردبررسی قرارگرفته است و در بﺨش دوم روند
تعادلی لیگ برتر فوتسال ایران با لیگهای منتﺨﺐ اروپایی
مقایسه شده است.
دادههای پژوهش ﺛانویه میباشد و از جداول لیگ برتر
فوتسال کﺸورهای ایران ،اکراین ،ایتالیا ،کرواسی ،هلند،
روسیه ،جمهوری چک ،رومانی ،اسپانیا و پرتغال در فصل
 3833-3831بهدستآمده است .هدف از پژوهش حاضر
2. Manasis& Et al
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عبارت است از بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتسال ایران

مقدار آن از  388بیﺸتر باشد یعنی آن لیگ از تعادل کمتری

و مقایسهی آن با لیگهای فوتسال معتبر اروپایی میباشد.

برخوردار است و بالعکس .بهطورکلی هرگونه افزایش در

بهمنظور تجزیهوتﺤلیل دادهها از دو مدل استفاده شد  C5و

این شاخص به معنی کاهش در تعادل رقابتی است و

 .C5ICBاین ابزارها مدلهای ریاضی هستند و میﺸی و

بالعکس .با توجه به ابن که برای به دست آوردن C5ICB

اوتن  3889و 3884؛ دیونگ3881 ،؛ نووتنی3881 ،؛

به مقدار  C5هﻢ نیاز است ،بنابراین بایستی  C5هﻢ مﺤاسبه

زیمانسکی و لچ3881 ،؛ فدرسن3881 ،؛ برونلی3881 ،؛

شود ،اما در تجزیهوتﺤلیل دادههای تﺤقیﻖ فقط از

گوگت و پریماولت  ،3881میزاک و همکارن،3889 ،

 C5ICBاستفادهشده است N .برابر است با تعداد تیﻢهای

نقشبندی و همکاران ( ،)3838پرلین و استولد 3833 ،به

لیگ فوتسال .در جدول اطالعات مربوط به لیگ فوتسال

منظور سنجش تعادل رقابتی در تﺤقیقات از این ابزار استفاده

منتﺨﺐ آورده شده است.

کردند.
هنگامیکه تعداد تیﻢهای لیگ تغییر کند ،مقدار C5
هﻢتغییر مییابد؛ بنابراین این شاخص زمانی بیﺸترین کارآیی
را دارد که لیگها ازنظر تعداد تیﻢ باهﻢ برابر باشند .اما
 C5ICBنسبت به تغییرات در تعداد تیﻢها حساسیت دارد و
در یک لیگ کامالً متعادل مقدار آن همیﺸه برابر  388می-
باشد .این شاخص هیچگاه از  388کمتر نمیشود ،اما هر چه
جدول  .3مﺸﺨصات لیگهای منتﺨﺐ
کﺸور

نام لیگ

تعداد تیﻢ

ایران

سوپر لیگ ایران

39

ایتالیا

سری آ

38

اکراین

اکسترا لیگ

9

اسپانیا

لیگ ملی فوتسال

34

پرتغال

لیگ دسته 3

39

کرواسی

اچ ام ان ال

33

هلند

لیگ فوتسال هلند

33

روسیه

سوپر لیگ روسیه

33

جمهوری چک

لیگ دسته  3فوتسال

33

رومانی

لیگ دسته 3

33

جدول  .2مقادیر  C5و  C5ICBلیگ برتر فوتسال ایران طی چهارفصل
فصل

C5

C5ICB

رتبه

01-18

10/11

389/11

3

18-13

43/31

394/10

1

13-13

43/13

319/49

3

13-11

43/19

399/11

9
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با توجه به شاخص  C5ICBدر جدول  3فصلهای -18
 13-11 ،13-13 ،01و  18-13لیگ برتر فوتسال ایران

ازلﺤاظ تعادل رقابتی به ترتیﺐ در رتبههای اول تا چهارم
قرار دارند.

شکل  .3شاخص  C5ICBدر لیگ برتر فوتسال ایران
شکل  3نﺸاندهندهی شاخص  C5ICBدر طول چهارفصل

 01-18در میان چهارفصل موردبررسی در بهترین و

رقابتهای لیگ برتر فوتسال میباشد .همانگونه که از

مﻄلوبترین وضعیت تعادل رقابتی قرار دارد.

شکل  3مﺸﺨص است میتوان گفت که لیگ فصل
جدول  .1شاخص  C5لیگهای منتﺨﺐ فوتسال در فصل 3831 -3839
رتبه

تیﻢ

C5

3

اکراین

09/09

3

رومانی

11/99

1

ایتالیا

18/19

9

جمهوری چک

18/11

4

روسیه

18/18

1

کرواسی

40/31

9

هلند

41/91

0

پرتغال

44/04

1

ایران

43/19

38

اسپانیا

43/43

64
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بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسه آن با لیگ های منتخب اروپایی
بر اساس شاخص نسبت تمرکز ( )C5در جدول  1لیگ

رقابتی برخوردارند.

اکراین بیﺸترین تعادل و لیگ اسپانیا از کمترین میزان تعادل

شکل  .2شاخص  C5لیگهای منتﺨﺐ فوتسال در فصل 3831 -3839
شکل  3نﺸان میدهد که بر اساس شاخص  ،C5لیگهای

عبارتاند از :اکراین ،رومانی ،ایتالیا ،جمهوری چک،

برتر کﺸورهای موردبررسی به ترتیﺐ از تعادل بیﺸتر به کمتر

روسیه ،کرواسی ،هلند ،پرتغال ،ایران ،اسپانیا.

جدول  .4رتبهبندی لیگهای منتﺨﺐ در فصل  3831 -3839بر اساس شاخص C5ICB
تیﻢ

C5ICB

3

اوکراین

330/91

3

ایتالیا

333/19

1

کرواسی

330

9

هلند

314/94

4

ایران

399/11

1

روسیه

394/91

9

جمهوری چک

391/34

0

رومانی

343/09

1

اسپانیا

341

38

پرتغال

341/11

رتبه

با
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توجه به شاخص  C5ICBدر جدول  ،9کﺸورهای اکراین،

رومانی ،اسپانیا و پرتغال ازلﺤاظ تعادل رقابتی در رتبههای

ایتالیا ،کرواسی ،هلند ،ایران ،روسیه ،جمهوری چک،

اول تا دهﻢ قرار دارند.

شکل  .1شاخص C5ICBلیگهای منتﺨﺐ در فصل 3831-3839
شکل  1نﺸان میدهد که بر اساس شاخص C5ICB
لیگ فوتسال اکراین بیﺸترین تعادل رقابتی و لیگ پرتغال از
کمترین میزان تعادل رقابتی برخوردارند.

میشود که برای مقایسهی لیگهای مﺨتلف با تعداد تیﻢهای
نابرابر استفاده از آن مناسﺐ نیست ،به این منظور از شاخص
 C5ICBدر این پژوهش بهعنوان شاخص اﺻلی استفاده
شد .این شاخص به تغییر تعداد تیﻢهای لیگ حساس است.

بحث و نتیجهگیری

بر اساس شاخص  C5ICBتعادل رقابتی در فصل 01-18

هدف اﺻلی پژوهش تﺤلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ

نسبت به سایر فصلها در مﻄلوبترین و بهترین وضعیت قرار

برتر فوتسال ایران طی  9فصل (،18-13 ،13-13 ،13-11

دارد و تیﻢهای حاضر در این فصل از رقابتهای لیگ برتر

 )01-18و مقایسهی آن با لیگهای معتبر اروپایی در فصل

فوتسال ازلﺤاظ جمعآوری امتیازات در شرایط متعادلتری

 3831-3839است .برای این منظور ضمن تهیه و بررسی

قرار داشتند ،این امر بیانگر این موضوع است که بین باشگاه-

جداول لیگ برتر فوتسال ایران و لیگهای اروپایی،

ها رقابت شدید بوده و کیفیت تیﻢها به هﻢ نزدیکتر است.

مﻄالعات انجامشده در این زمینه نیز موردبررسی قرار گرفت

باوجود اختالف  48امتیازی تیﻢ اول (شهید منصوری) با تیﻢ

و با بهرهگیری از نتایج این مﻄالعات و روشهای آماری

آخر (پوشینه بافت) ،اختالف امتیاز تیﻢهای باال ،میانه و پایین

موردنظر ،تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران بررسی و با لیگ-

جدول ردهبندی زیاد نبود .بهعنوانمثال ،تیﻢهای دوم (گیتی

های منتﺨﺐ اروپایی مورد مقایسه قرار گرفت.

پسند) و سوم (فوالد ماهان) فقط  3امتیاز اختالف داشتند.

باوجوداینکه شاخص  C5در تعیین تعادل رقابتی و

همچنین تیﻢهای یازدهﻢ (دبیری تبریز) و دوازدهﻢ

حکمرانی پنج تیﻢ باالی جدول نسبت به سایر تیﻢها شاخص

(پرسپولیس) به ترتیﺐ  31و  30امتیاز کسﺐ کردند و رقابت

مناسبی است ،با در نظر گرفتن فرمول مﺤاسبه  C5مﺸاهده

کامالً فﺸردهای با یکدیگر داشتند .تیﻢهای آرش بتن و

05

05

بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسه آن با لیگ های منتخب اروپایی
پوشینه بافت به ترتیﺐ با کسﺐ  3و ﺻفر امتیاز تا هفتهی

لیگ برتر فوتسال ایران در فصل  13-11نیز همانند دو

پایانی لیگ برای حفظ سهمیه و بقاء در لیگ باهﻢ رقابت

فصل قبل از تعادل رقابتی مﻄلوبی برخوردار نبود .در این

داشتند که درنهایت تیﻢ پوشینه بافت به لیگ دسته پایینتر

فصل نیز اختالف امتیاز تیﻢهای باال ،میانه و پایین جدول

سقوط کرد .رقابت شدید بین باشگاههای فوتسال به جذاب

زیاد بود .بهعنوانمثال تیﻢ اول (دبیری تبریز) و آخر جدول

شدن لیگ فوتسال منجر میشود که درنهایت سﻄح لیگ را

(راه ساری)  90امتیاز باهﻢ اختالف داشتند.

ازلﺤاظ کیفیت ارتقا میبﺨﺸد ،لیگی باکیفیت باال پﺸتیبانی

بر اساس شاخص نسبت تمرکز ( )C5لیگهای منتﺨﺐ

مناسبی از تیﻢ ملی فوتسال مینماید و همچنین لیگ پویا در

موردبررسی در این پژوهش از بیﺸترین به کمترین تعادل

انتقال بازیکنان داخلی به لیگهای معتبر فوتسال دنیا و نیز

عبارتاند از :اکراین ( ،)09/09رومانی ( ،)11/99ایتالیا

جذب بازیکنان باکیفیت خارجی نقش دارد .هرچقدر قدرت

( ،)18/19جمهوری چک ( ،)18/11روسه (،)18/18

رقابتی تیﻢهایی که لیگ را میسازند بیﺸتر باشد ،میزان

کرواسی ( ،)40/31هلند ( ،)41/91پرتغال ( ،)44/04ایران

پیشبینی مسابقات سﺨتتر میشود ،درنتیجه آن لیگ

( )43/19و اسپانیا ( .)43/43ولی با توجه به اینکه لیگ اسپانیا

جذابتر خواهد شد .وقتیکه یک لیگ جذابتر باشد

 34تیمی ،لیگهای ایران و پرتغال  39تیمی ،لیگهای هلند،

تماشاچیان استقبال بیﺸتری از مسابقات مینمایند و بلیط

روسیه و جمهوری چک  33تیمی ،لیگهای کرواسی و

بیﺸتری میخرند ،بر روی پﺨش تلویزیونی سرمایهگذاری

رمانی  33تیمی ،ایتالیا  38تیمی و اکراین  9تیمیاند و اینکه

بیﺸتری ﺻورت میگیرد ،اسپانسرها و حامیان مالی بیﺸتر و

شاخص نسبت تمرکز نسبت به تغییرات تعداد تیﻢها حساس

بهتری جذب میشوند .بهطورکلی زمانی که شرایط ﺛابت

نیست ،بسنده کردن به نتایج این شاخص میتواند

باشد ،تعادل رقابتی بیﺸتر باعث جذابیت بیﺸتر مسابقات می-

گمراهکننده باشد .به این دلیل شاخص  C5ICBکه نسبت

شود .از طرفی دیگر تعادل رقابتی در فصلهای -13 ،18-13

به تغییرات تعداد تیﻢها حساس است ،بهعنوان شاخص اﺻلی

 13و  13-11لیگ برتر فوتسال ایران از روند مﻄلوبی

پژوهش دز نظر گرفته شد .بر اساس این شاخص ،تعادل

برخوردار نیست ،در فصل  18-13قدرت رقابتی تیﻢها

رقابتی در لیگهای فوتسال موردبررسی از کمترین به

یکسان نبود ،برای نمونه تیﻢ اول گیتی پسند با کسﺐ 14

بیﺸترین عبارت است از :اکراین ( ،)330/91ایتالیا

امتیاز و تیﻢ آخر دبیری تبریز با کسﺐ  33امتیاز ،اختالف 49

( ،)333/19کرواسی ( ،)330هلند ( ،)314/94ایران

امتیاز با یکدیگر داشتند .همچنین اختالف امتیاز بین تیﻢهای

( ،)399/11روسیه ( ،)394/91جمهوری چک (،)391/34

دوم (شهید منصوری) و سوم (فوالد ماهان) برابر با  33امتیاز

رومانی ( ،)343/09اسپانیا ( )341و پرتغال (.)341/11

بود .تیﻢهای سوم (فوالد ماهان) و چهارم (حفاری اهواز) 1

مقادیر شاخص  C5ICBدر لیگهای فوتسال پرتغال،

امتیاز با هﻢ اختالف داشتند .اختالف تیﻢهای سیزدهﻢ (راه

اسپانیا و رومانی ،چک ،روسیه ،ایران و هلند بیﺸتر است و

ساری) و چهاردهﻢ (دبیری تبریز) برابر با  1امتیاز بود.

این موضوع بیانگر فقدان تعادل رقابتی مناسﺐ در این

در فصل  13-13روند تعادل رقابتی لیگ همانند فصل

لیگهاست .از طرف دیگر تعادل رقابتی در لیگهای

 18-13مﻄلوب نبود .در این فصل اختالف امتیاز تیﻢ اول

اکراین ،ایتالیا و کرواسی در قیاس با سایر لیگها از روند

جدول (گیتی پسند) با تیﻢ آخر (ارزن شیراز)  93امتیاز بود.

مﻄلوبتری برخوردار است .لیگ فوتسال پرتغال نامتعادل-

تیﻢهای سوم (شهید منصوری) و چهارم (دبیری تبریز) 33

ترین لیگ در میان لیگهای منتﺨﺐ موردبررسی است .در

امتیاز با هﻢ اختالف داشتند .در این فصل نیز اختالف امتیاز

این لیگ تیﻢ نﺨست جدول یعنی اسپورتینگ لیسبون

تیﻢهای باال ،میانه و پایین جدول زیاد بود و قدرت رقابتی

اختالف امتیاز زیادی با سایر تیﻢهای جدول دارد .سه تیﻢ

تیﻢها اختالف فاحﺸی با یکدیگر داشت.

مطالعات مدیریت راهبردی و رفتار سازمانی در ورزش ،سال اول ،شماره  ،4زمستان 3131
اول جدول (تیﻢهای اسپورتینگ ،3بنفیکا 3و براگا )1اختالف

شاخص  C5ICBنﺸان داد که لیگهای فوتسال

امتیاز زیادی با تیﻢهای میانهی جدول و تیﻢهای پایین جدول

جمهوری چک و روسیه نیز از قدرت رقابتی مناسﺐ

دارند .این سه تیﻢ ازجمله باشگاههایی هستند که در رشتهی

برخوردار نیستند .در لیگ فوتسال چک تیﻢ اول جدول

فوتبال نیز فعالیت میکنند ،توان مالی این باشگاهها به علت

(چرودیﻢ )38ردهبندی در پایان رقابتها  38پیروزی و 3

شرکت تیﻢهای فوتبالﺸان در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و

شکست کسﺐ کرد ،در مقایسه با تیﻢ اول جدول ،تیﻢ

لیگ اروپا در قیاس با سایر تیﻢهای لیگ فوتسال پرتغال زیاد

یازدهﻢ (برنو 9 )33پیروزی 39 ،شکست و  3مساوی و تیﻢ

است و این امر یکی از دالیل نتیجهگیری بهتر این تیﻢها در

آخر (پلزن 3 )33پیروزی و  31شکست و  3مساوی کسﺐ

لیگ فوتسال است .عالوه بر اختالف امتیاز زیادی که بین

کردند .همچنین در لیگ فوتسال روسیه نیز تیﻢ اول (دینامو

تیﻢهای باالی جدول با تیﻢهای میانه و پایین جدول وجود

مسکو 08 )31امتیاز و تیﻢ آخر جدول ردهبندی (پروگرس)39

دارد ،تیﻢهای میانهی جدول نیز اختالف امتیاز زیادی با تیﻢ-

 1امتیاز کسﺐ کردند .روند کسﺐ نتایج و امتیازگیری تیﻢها

های پایین جدول دارند و این اختالف امتیاز بین تیﻢهای

در لیگهای فوتسال جمهوری چک و روسیه حاکی از نبود

لیگ ،دلیل اﺻلی تعادل رقابتی پایین لیگ فوتسال پرتغال در

قدرت رقابتی یکسان بین تیﻢهای این لیگها میباشد.

میان لیگهای منتﺨﺐ موردبررسی در این تﺤقیﻖ است.

پنجمین لیگ نامتعادل در این پژوهش لیگ فوتسال ایران

لیگ فوتسال اسپانیا بعد از لیگ فوتسال پرتغال ،نامتعادل-

میباشد که همانند لیگهای روسیه و جمهوری چک از

ترین لیگ موردبررسی در این پژوهش است .در این لیگ

روند تعادل رقابتی مناسبی برخوردار نبود .اختالف امتیاز تیﻢ

اختالف امتیاز تیﻢ اول جدول (اینتر )9با پایینترین تیﻢ

اول (دبیری تبریز  18امتیاز) با تیﻢ آخر جدول ردهبندی (راه

جدول ردهبندی (گالدر 14 )4امتیاز است .همچنین اختالف

ساری  33امتیاز) 90 ،امتیاز میباشد ،همچنین اختالف امتیاز

امتیاز تیﻢهای سوم (بارسلونا )1و چهارم (مارافیل )9جدول

تیﻢهای باال ،میانه و پایین جدول بسیار زیاد میباشد،

ردهبندی  30امتیاز است ،اختالف امتیاز تیﻢهای باال ،میانه و

بهعنوانمثال فاﺻله امتیاز تیﻢ دوم (گیتی پسند  )41با تیﻢ

پایین جدول در این لیگ بسیار زیاد است که این امر یکی از

چهارم جدول (شهید منصوری  90امتیاز)  33امتیاز میباشد

دالیل پایین بدون تعادل رقابتی در این لیگ است ،ازجمله

تیﻢهای اول (دبیری تبریز) و دوم (گیتی پسند) در این دوره

دالیل دیگر پایین بودن قدرت رقابتی در لیگ فوتسال اسپانیا

از لیگ فوتسال از  31بازی  30برد کسﺐ کردند در مقایسه

میتوان به حضور تیمی مثل بارسلونا با توان مالی بسیار زیاد

با این دو تیﻢ ،تیﻢ یازدهﻢ (شهرداری ساوه)  4برد ،تیﻢ

در قیاس با سایر تیﻢها اشاره کرد.

دوازدهﻢ (زمزم اﺻفهان)  1برد ،تیﻢ سیزدهﻢ (پتروشیمی

سومین لیگ نامتعادل ،لیگ فوتسال رومانی است .همانند

ماهﺸهر) 9برد و تیﻢ آخر (راه ساری) 1برد کسﺐ کردند،

لیگهای پرتغال و اسپانیا در لیگ فوتسال رومانی نیز

روند امتیازگیری و تعداد بردها نﺸان میدهد که قدرت

اختالف امتیاز تیﻢهای باال ،میانه و پایین جدول بسیار زیاد

رقابتی تیﻢها در لیگ برتر فوتسال ایران یکسان نیست و تیﻢ-

است .بهعنوانمثال اختالف امتیاز تیﻢ اول جدول یعنی دوا 0با

ها اختالف زیادی در این زمینه با یکدیگر دارند .روند تعادل

تیﻢ آخر جدول کلوژ 91 1امتیاز میباشد.

رقابتی در لیگ فوتسال ایران مﻄلوب نیست و این امر
1. Sporting
2. Benfica
3. Braga
4. Inter
5. Galdar
6. Barcelona
7. Marfil
8. Deva
9. Cluj

جذابیت لیگ را کاهش داده و میتواند بر روی جذب

10. Chrudim
11. Brno
12. Plzen
13. DinamoMoscow
14. Progress
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تماشاگران ،توجه رسانهها و حمایت حامیان مالی تأﺛیرات

 39امتیاز به ترتیﺐ رتبههای نهﻢ ،دهﻢ و یازدهﻢ جدول را

منفی بگذارد.

کسﺐ کردند ،رقابت میان این تیﻢها برای بقا و حفظ سهمیه

لیگ فوتسال هلند در قیاس با لیگهای فوتسال پرتغال،

در لیگ تا آخرین مسابقات ادامه داشت ،نامعلوم بودن نتایج

اسپانیا ،رومانی ،جمهوری چک ،روسیه و ایران از تعادل

تا هفتههای آخر لیگ یکی از دالیل جذابیت بیﺸتر این لیگ

رقابتی مناسبی برخوردار است و ازلﺤاظ رتبهبندی در

بود .قدرت رقابتی تیﻢها در لیگ فوتسال کرواسی بسیار به

جایگاه چهارم در میان لیگهای موردبررسی قرار دارد .در

هﻢ نزدیک بود بهگونهای که نتایج هفتههای پایانی این لیگ

این لیگ اختالف امتیاز تیﻢ اول جدول هومل 3با تیﻢ دوم

تأﺛیر بسیار زیادی در مﺸﺨص شدن تیﻢ قهرمان و تیﻢهای

جدول مارلنه 3فقط  3امتیاز است ،تیﻢهای سوم (هووکوبو)1

سقوطکننده به لیگ پایینتر داشت.

و چهارم (آیندهون )9جدول ردهبندی  3امتیاز اختالف باهﻢ

لیگ فوتسال سری آ ایتالیا یکی از متعادلترین لیگها

دارند ،همچنین تیﻢهای پنجﻢ و شﺸﻢ جدول با  11امتیاز هﻢ

ازلﺤاظ تعادل رقابتی بود که رتبهی دوم را در میان لیگهای

امتیازند و تیﻢ هفتﻢ جدول  3امتیاز اختالف با تیﻢهای پنجﻢ

موردبررسی در این پژوهش کسﺐ کرد .حضور تیﻢهای

وشﺸﻢ دارد .تیﻢهای ورهویس ،4روتردام 1و کیپرس 9به

مانند التزیو 34و ناپولی 31که تیﻢهای فوتبالﺸان در رقابت-

ترتیﺐ با  31 ،39و  34امتیاز رتبههای هﺸتﻢ ،نهﻢ و دهﻢ

های لیگ قهرمانان اروپا و لیگ فوتبال اروپا حضور

جدول را کسﺐ کردند .تیﻢهای یازدهﻢ و دوازدهﻢ جدول

داشتند و درآمدهای زیادی از مﺤل حﻖ پﺨش تلویزیونی،

ردهبندی  3امتیاز اختالف با یکدیگر داشتند .نزدیک بودن

تبلیغات مﺤیﻄی ،اسپانسرینگ و بلیط فروشی و  ...به دست

امتیاز تیﻢها بیانگر این است که قدرت رقابتی تیﻢها در

آوردند ،باعث نﺸد تعادل رقابتی این لیگ کاهش یابد

لیگ فوتسال هلند به هﻢ نزدیک است و این امر باعث
جذابیت رقابتها در این لیگ میباشد.
لیگ فوتسال کرواسی ازلﺤاظ تعادل رقابتی رتبه سوم را
در میان لیگهای موردبررسی در این پژوهش کسﺐ کرد،
تیﻢهای ناسیونال ،0آلومنوس 1و مورتر 38به ترتیﺐ با 19 ،11
و  11امتیاز رتبههای اول ،دوم و سوم را کسﺐ کردند،
رقابت این تیﻢهای مدعی برای کسﺐ عنوان قهرمانی تا
هفتههای آخر لیگ ادامه داشت .تیﻢهای چهارم (سوالین)33
و پنجﻢ (نوو) به ترتیﺐ  3و  3امتیاز اختالف با تیﻢ سوم
جدول ردهبندی دارند .همچنین تیﻢهای پایین جدول یعنی
اسپیناکا 33با  31امتیاز ،نووی ماروف 31 31امتیاز و کیهو 39با
1. FCK Hommel
2. Marlene
3. Hovocubo
4. FC Eindhoven
5. Veerhuys
6. TPP Rotterdam
7. Kuypers
8. Nacional
9. Alumnus
10. Murter
11. Solin
12. Uspinjaca

بهگونهای که تیﻢهای مذکور به ترتیﺐ رتبههای شﺸﻢ و
نهﻢ را کسﺐ کردند ،این موضوع بیانگر قدرت رقابتی
برابر تیﻢها در لیگ فوتسال سری آ ایتالیاست .همچنین
رقابت در میان تیﻢهای پایین جدول برای حفظ سهمیه در
لیگ تا لﺤظات آخر ادامه داشت و تیﻢهای مارتینا،39
ناپولی و مارکا 30به ترتیﺐ با کسﺐ  39 ،31و  34امتیاز
رتبههای هﺸتﻢ ،نهﻢ و دهﻢ را کسﺐ کردند .تعادل رقابتی
در لیگ فوتسال سری آ ایتالیا از روند مﻄلوبی برخوردار
بود که این امر یکی از دالیل جذابیت و تماشاگرپسند
بودن این لیگ میباشد.
تعادل رقابتی یکی از موارد مهمی است که باشگاههای
فوتبال ،فوتسال و سایر رشتههای ورزشی از طریﻖ آن می-
توانند درآمد کسﺐ کنند .با افزایش تعادل ،جذابیت
مسابقات و لیگ افزایش مییابد و درنتیجه میزان استقبال
13. Novi Marof
14. Kijevo
15. Lazio
16. Napoli
17. Martina
18. Marca
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از مسابقات (هﻢ از طریﻖ رفتن به ورزشگاه و هﻢ از طریﻖ

از دولت بودجه دریافت و هزینه میکند ،به راههای

پﺨش تلویزیونی) ،افزایش مییابد .اما در لیگهای فوتبال

درآمد دیگر ازجمله تبلیغات و امور بازرگانی توجه

و فوتسال ایران ،باشگاهها از طریﻖ پﺨش تلویزیونی

نﺨواهد کرد.

درآمد مناسبی به دست نمیآورند و تعادل رقابتی بهعنوان

بیﺸتر بودن تعادل رقابتی در یک لیگ به مفهوم

یک توان بالقوه مﻄرح است و فقط جذابیت را افزایش

جذابیت بیﺸتر وبرتری مﻄلﻖ آن لیگ نیست ،جذابیت

میدهد ،اما به کسﺐ درآمد بیﺸتر منجر نمیشود .در بیﺸتر

یک مسابقه فوتبال یا فوتسال عالوه بر تعادل رقابتی ،به

کﺸورهای اروپایی مانند اسپانیا ،آلمان ،انگلیس ،فرانسه و

عواملی مانند حضور هواداران و حمایت آنها از تیﻢهای

ایتالیا باشگاههای فوتبال بهﺻورت خصوﺻی اداره می-

موردعالقهشان ،حضور بازیکنان ستاره و مربیان برجسته،

شوند و پﺨش تلویزیونی ،قراردادهای حمایتگری

حضور بازیکنان باکیفیت خارجی ،کیفیت خدمات

(اسپانسرشیپ) و بلیط فروشی ،از مهﻢترین منابع کسﺐ

ارائهشده در قبل ،حین و بعد از بازی ،خدمات جانبی و

درآمد هستند .در مقابل باشگاههای فوتسال و فوتبال ایران

رفاهی مانند امکانات پارکینگ و مﺤلهای فروش مواد

خصوﺻی نیستند و بهﺻورت دولتی اداره میشوند،

غذایی و نوشیدنی ،کیفیت استادیوم ،سیستﻢهای بلیط

باشگاههای فوتسال فوتبال کﺸور هنوز به ارزش امور

فروشی مناسﺐ ،امکانات حملونقل مﻄلوب ،زمانبدی

تبلیغاتی و بازرگانی پینبردهاند و فقط به رقابت ورزشی

برگزاری مسابقات ،کانونهای هواداران و  ...بستگی دارد.

در درون زمین مسابقه فکر میکنند ،درحالیکه باشگاه-

ازاینرو به مسئوالن سازمان لیگ فوتسال و مسئوالن تیﻢها

های مﻄرح فوتسال و فوتبال در جهان عالوه بر رقابت

توﺻیه میشود در کنار عوامل اشارهشده ،به مبﺤث تعادل

ورزشی ،در فکر رقابت تجاری و کسﺐ سود نیز میباشند.

رقابتی بهعنوان یکی از عوامل تأﺛیرگذار در جذابیت لیگ

در کﺸور ما باشگاههای فوتسال و فوتبال بیﺸتر ماهیت

و جذب تماشاگران ،حامیان مالی و رسانهها توجه نموده و

ورزشی دارند و ماهیت غیرتجاری آنها سبﺐ بیتوجهی به

تدابیر مناسبی برای افزایش تعادل رقابتی لیگ فوتسال

این منبع درآمد باارزش شده است؛ زیرا باشگاه دولتی که

بیندیﺸند.
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