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 های منتخب اروپاییو مقایسه آن با لیگفوتسال ایران  بررسی تعادل رقابتی لیگ

 

 1یسجاد امان ؛2دخت باقر ناصر ؛*3انیعسکر بایفر

 (31/38/3111پذیرش مقاله:  تاریخ           31/80/3111)تاریخ دریافت مقاله:  

 

 چکیده
های فوتسال پرتغال، ایتالیا، جمهوری چک، ی آن با لیگهدف پژوهش حاضر بررسی تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران و مقایسه

ده و از ین تحقیق ثانویه بوی اهااست. داده 3833-3831اسلونی، روسیه، فرانسه، اسپانیا، اکراین، هلند، رومانی و کرواسی در فصل 

ها از دو شاخص نسبت تمرکز داده وتحلیلتجزیهبرای ست. ا آمدهدستبهمنتخب ی هارکشوهای برتر فوتسال اول پایانی لیگجد

ترین تعادل رقابتی به ، باالترین و پایینC5ICBاستفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص  C5ICBو  C5پنج باشگاه 

(، 91/394(، روسیه )11/399(، ایران )94/314(، هلند )330(، کرواسی )19/333(، ایتالیا )91/330) از: اکراین اندعبارتترتیب 

های اکراین و ایتالیا (. بنابراین در این پژوهش، لیگ11/341( و پرتغال )341(، اسپانیا )09/343(، رومانی )34/391جمهوری چک )

 کهیوقتبرخوردار است.  یموردبررسهای ترین میزان تعادل رقابتی در میان لیگو لیگ پرتغال از کم رادارندباالترین تعادل رقابتی 

د و گیرمیرت صوی بیشتر گذاریسرمایهپخش تلویزیونی روی بر ، خرندمیی بیشتر یطبلن باشد تماشاچیا ترجذابقابت ریک 

-سازمان .نددگرار برگزی باالتر تیفیباک لیگت مسابقا شوندمیباال سبب ارد همه مو .شوندمیب جذی بهترو بیشتر ی سپانسرهاا

 .هنددیش افزن را الیگشا یهامیتقابت بین ان رنند میزاند تا بتوآورهم افررا یطی الیگ بایستی شراری برگزهای 

 (.C5ICB(، شاخص تعادل رقابتی )C5تعادل رقابتی، لیگ برتر فوتسال، شاخص نسبت تمرکز )واژگان کلیدی: 
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 ییمنتخب اروپا های گیآن با ل سهیو مقا رانیفوتسال ا  گیل یتعادل رقابت یبررس 

 مهمقد

ن بخش یک رویداد ورزشی، میزان توجه تریمهم

ها نفر زمان، هواداران به آن است. در سرتاسر جهان میلیون

کنند و انرژی و پول خود را برای تماشای ورزش هزینه می

های برای نشان دادن اشتیاق خود به ورزش گاهی مسافت

طوالنی تا محل برگزاری مسابقه را طی و بخش زیادی از 

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

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

ها در مسابقات، متعصب تیم هوادارانحضور کثیر مشتاقان و 

و  پردرآمدیک صنعت  عنوانبهباعث شده است که فوتبال 

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

تماشاچیان برای  روازاین (.3: 3113، الهی. ساعتچیان

-می حساببهترین گروه برای کسب درآمد ها، مهمباشگاه

اقتصادی، حضور هواداران منابع  نظرازنقطهآیند. همچنین 

لیط فروشی( و یا درآمد دیگری را به شکل مستقیم )ب

)فروش کاالهای مربوط به باشگاه، حامیان مالی و  غیرمستقیم

ها به ارمغان ( برای باشگاهیونیزیتلوحتی فروش حق پخش 

، الهی. ساعتچیان. نقل از رسولی، 3109آورد )رمضانی، می

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

نسبت به خود جلب کند، پتانسیل درآمدزایی باالتری 

خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که بر حضور تماشاگران 

ه بسیاری از اقتصاددانان مؤثر است و در چند سال اخیر توج

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

 طوربهها را توان نتایج آنها به این دلیل است که نمیورزش

ها و بینی کرد. به این منظور برخی از سازمانکامل پیش

ها و بازیکنان هایی را بر روی تیمنهادهای دولتی محدودیت

بینی نتایج مسابقات را عدم قطعیت در پیشتا  کننداعمال می

. نقل از 3880، 3؛ لیام3888، 3به حداکثر برسانند )کونینگ

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

بینی نتایج مسابقات یابد، پیشها افزایش میقدرت رقابتی تیم

شود، بنابراین این امر موجب افزایش جذابیت دشوارتر می

. نقل از 3881، 9؛ کزنه1،3889میشی و اوتنود )شلیگ می

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

                                                 
1. Koning  

2. Liam  

3. Michie & Oughton  

4. Kesenne  

متعادل هر تیم از شانس برابری برای پیروز شدن در  کامالً

ها همه تیم درنتیجههای لیگ برخوردار است. مقابل سایر تیم

از شانس یکسانی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردارند. 

ها اشاره رقابتی به تعادل بین توانایی ورزشکاران تیم تعادل

؛ هان، کونینگ؛ 3881کند )ساندرسون، زیگفرید؛ می

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

بینی هواداران ( تعادل رقابتی را پیش3883) 4زیمانسکی

کند. در مورد اینکه چه تیمی برنده خواهد شد، تعریف می

با شانس برابر  کنندهشرکتمتعادل، هر  کامالًک رقابت در ی

نتیجه نهایی  درمجموعبنابراین ؛ کندبازی را شروع می

است. اگر تعادل رقابتی وجود نداشته باشد،  ینیبشیپرقابلیغ

بینی قابل پیش کنندهشرکتی نهایی به نفع یک نتیجه

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

 (.1: 3113. ساعتچیان

انان ورزشی تعادل رقابتی را از این منظر داکثر اقتصاد 

مرتبط  هوادارانمستقیم با تمایل  طوربهدانند که می تیبااهم

هر چه رویدادهای ورزشی تعادل  دیگرعبارتبهاست، 

رقابتی بهتری داشته باشند، تماشاگران بیشتری به خود جلب 

دار مثبت ارتباط معنی دهندهاننشخواهند کرد که این امر 

، 9. آنجلو و فابیو3883، 1فارست و سیمون)این دو است 

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

تعادل رقابتی  نهیدرزمهای اخیر تحقیقات متعددی لسادر 

در  ( تعادل رقابتی را3881) 0است. گوستس گرفتهانجام

 ردستیزکرد و به نتایج گیری های اروپایی اندازهلیگ

است.  افتهیکاهشیافت: در بلژیک و انگلستان تعادل رقابتی 

در آلمان و فرانسه روند چشمگیری در مورد تعادل رقابتی 

لیگ وجود ندارد. پرتغال تنها کشور است که تعادل رقابتی 

( 3889است. نتایج پژوهش میشی و اوتن ) افتهیشیافزاآن 

های انگلستان، ایتالیا، آلمان، در لیگ تعادل رقابتی ینهیدرزم

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

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

است. در  افتهیکاهشچشمگیری  طوربهتاریخ  نیبعدازا

افزایش و  3191تا  3141های اسپانیا تعادل رقابتی بین سال

                                                 
5. Szymanski 

6. Forrest &. Simmons  

7. Angelo & Fabio  

8. Goossens  
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است. در مورد تعادل رقابتی  افتهیکاهشیخ تار نیبعدازا

توان لیگ فرانسه رویکرد واضحی وجود ندارد، اما می

مشاهده کرد.  3113ال هایی از افزایش آن را بعد از سهنشان

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

در پایان سال  کهیطوربهفوتبال ایتالیا به وجود آمده است. 

لیگ  4را در بین  تعادللیگ ایتالیا بیشترین میزان عدم  3889

برتر اروپایی داشته است. در آلمان افزایش کمتری نشان 

سال  38لیگا در اما در کل تعادل رقابتی بوندس شدهداده

 است. افتهیکاهشاخیر 

ی تعادل ( در مقایسه3113بندی و همکارانش )نقش

رهای انگلستان، آلمان، های برتر فوتبال کشورقابتی در لیگ

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

موجود، لیگ ایران  هایشاخصنتیجه رسیدند که بر اساس 

 هایلیگ تریننامتعادلو  ترینو اسپانیا به ترتیب متعادل

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

های اروپایی مانند لیگ رقابتی در رقابتکاهش تعادل 

. کندیمهای اروپا اشاره قهرمانان اروپا و جام حذفی باشگاه

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

پژوهشی که به بررسی تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال 

میالدی و  3881 -3838کشورهای آسیایی در فصل 

که  اندداشته؛ به این نکته اذعان نداپرداخته هاآن یبندرتبه

، از کشورهای شرق و رادارندپنج لیگی که بیشترین تعادل 

تعادل  نیترکمباشند و پنج لیگی که جنوب شرقی آسیا می

همگی جزو کشورهای غربی آسیا هستند. در بین  رادارند

کشورهای غرب آسیا، لیگ برتر ایران بیشترین و پاکستان 

شورهای شرق آسیا ویتنام بیشترین و کمترین و در بین ک

 مالزی کمترین تعادل را داشتند.

لیگ برتر فوتبال  که دهدیمنشان  شدهانجاممطالعات 

بهترین وضعیت  3101بدترین و در سال  3101ایران در سال 

های لیگ برتر داشته است )الهی، تعادل رقابتی را بین دوره

لیگ برتر ایران ( و همچنین 314: 3113 ،ساعتچیانرسولی، 

شاخص تعادل رقابتی از لیگ برتر انگلیس بهتر است  ازنظر

(. با توجه به اینکه، 411: 3833)دوستی و همکاران، 

که وضعیت تعادل رقابتی لیگ  دهدیمتحقیقات نشان 

ثابت  یطورکلبه 3118تا اواسط  3141انگلستان از سال 

                                                 
1. Dejonghe&Opstal 

 توجهقابلکاهش  3880تا سال  ازآنپساست، اما  ماندهیباق

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

انجام پذیرفته نیز که تعادل  یهاپژوهشدر آخرین 

های منتخب فوتبال رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران با لیگ

 جینتا است؛ قرارگرفتهکشورهای اروپایی مورد مقایسه 

های حاکی است که لیگ برتر فوتبال ایران در میان لیگ

ی سوم قرار دارد. بر اساس شاخص در رتبه یررسموردب

به ترتیب از تعادل بیشتر به  یموردبررسهای موجود، لیگ

از: روسیه، فرانسه، ایران، آلمان، ایتالیا،  اندعبارتکمتر 

: 3111هلند، اسپانیا، پرتغال و انگلیس )درویشی و دوستی،

39.) 

مشخص است که وجود  شدهاشارهبر اساس مطالب 

رقابتی در هر لیگ ورزشی ضروری است. وجود  تعادل

تعادل رقابتی مناسب در هر لیگ موجب افزایش هیجان و 

جذابت مسابقات شده و این امر منجر به استقبال بیشتر 

 شود،ها میافزایش درآمد باشگاه درنتیجهتماشاچیان و 

؛ یابدها افزایش میهمچنین میزان حمایت حامیان مالی از تیم

توجه به مبحث تعادل رقابتی و کنترل آن برای بنابراین 

ها و مسئوالن سازمان لیگ ضروری است. با مدیران باشگاه

ی تعادل توجه محدودیت و نبود مطالعات جامع در زمینه

ی فوتسال، تحقیق حاضر درصدد است تعادل رقابتی در رشته

های رقابتی در لیگ برتر فوتسال ایران را بررسی و با لیگ

 خارجی مقایسه نماید.معتبر 

 تحقیق یشناسروش

و از دو بخش مجزا ست اتوصیفی ع نواز تحقیق حاضر 

است، در بخش اول روند تعادلی لیگ برتر  شدهلیتشک

-11و  13-13، 18-13، 01-18 چهارفصلفوتسال ایران طی 

است و در بخش دوم روند  قرارگرفته یموردبررس 13

های منتخب اروپایی یگتعادلی لیگ برتر فوتسال ایران با ل

  .مقایسه شده است

لیگ برتر اول جدو از  باشدیمثانویه پژوهش  یهاداده 

ان، اکراین، ایتالیا، کرواسی، هلند، یری اهارکشوفوتسال 

روسیه، جمهوری چک، رومانی، اسپانیا و پرتغال در فصل 

است. هدف از پژوهش حاضر  آمدهدستبه 3831-3833

                                                 
2. Manasis& Et al 
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تعادل رقابتی لیگ برتر فوتسال ایران عبارت است از بررسی 

باشد. های فوتسال معتبر اروپایی میی آن با لیگو مقایسه

و  C5ها از دو مدل استفاده شد داده وتحلیلتجزیه منظوربه

C5ICBهای ریاضی هستند و میشی و . این ابزارها مدل

؛ 3881؛ نووتنی، 3881؛ دیونگ، 3884و  3889اوتن 

؛ 3881؛ برونلی، 3881؛ فدرسن، 3881زیمانسکی و لچ، 

، 3889، میزاک و همکارن، 3881گوگت و پریماولت 

به  3833(، پرلین و استولد، 3838بندی و همکاران )نقش

منظور سنجش تعادل رقابتی در تحقیقات از این ابزار استفاده 

 کردند. 

 C5های لیگ تغییر کند، مقدار تعداد تیم کهیهنگام

بنابراین این شاخص زمانی بیشترین کارآیی  ؛یابدمی رییتغهم

برابر باشند. اما  باهمتعداد تیم  ازنظرها را دارد که لیگ

C5ICB ها حساسیت دارد و نسبت به تغییرات در تعداد تیم

-می 388متعادل مقدار آن همیشه برابر  کامالًدر یک لیگ 

شود، اما هر چه کمتر نمی 388گاه از باشد. این شاخص هیچ

بیشتر باشد یعنی آن لیگ از تعادل کمتری  388دار آن از مق

هرگونه افزایش در  یطورکلبهبرخوردار است و بالعکس. 

این شاخص به معنی کاهش در تعادل رقابتی است و 

 C5ICBآوردن  به دستبالعکس. با توجه به ابن که برای 

هم محاسبه  C5هم نیاز است، بنابراین بایستی  C5به مقدار 

فقط از  های تحقیقداده وتحلیلتجزیهما در شود، ا

C5ICB است. شدهاستفاده N های است با تعداد تیم برابر

لیگ فوتسال. در جدول اطالعات مربوط به لیگ فوتسال 

 منتخب آورده شده است.

 

 
 

 

 های منتخبمشخصات لیگ .3جدول 

 تعداد تیم نام لیگ کشور

 39 سوپر لیگ ایران ایران

 38 ری آس ایتالیا

 9 اکسترا لیگ اکراین

 34 لیگ ملی فوتسال اسپانیا

 39 3لیگ دسته  پرتغال

 33 اچ ام ان ال کرواسی

 33 لیگ فوتسال هلند هلند

 33 سوپر لیگ روسیه روسیه

 33 فوتسال 3لیگ دسته  جمهوری چک

 33 3لیگ دسته  رومانی

 

 چهارفصلی لیگ برتر فوتسال ایران ط C5ICBو  C5مقادیر  .2جدول 

 رتبه C5 C5ICB فصل

18-01 11/10 11/389 3 

13-18 31/43 10/394 1 

13-13 13/43 49/319 3 

11-13 19/43 11/399 9 
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-18های فصل 3در جدول  C5ICBبا توجه به شاخص 

لیگ برتر فوتسال ایران  18-13و  11-13، 13-13، 01

چهارم  های اول تاتعادل رقابتی به ترتیب در رتبه ازلحاظ

 قرار دارند.

 

 
 در لیگ برتر فوتسال ایران C5ICBشاخص  .3شکل 

 چهارفصلدر طول  C5ICBی شاخص دهندهنشان 3شکل 

که از  گونههمانباشد. های لیگ برتر فوتسال میرقابت

لیگ فصل  گفت که توانیممشخص است  3شکل 

در بهترین و  یموردبررس چهارفصلدر میان  18-01

 وضعیت تعادل رقابتی قرار دارد. ترینمطلوب

  

 3831 -3839های منتخب فوتسال در فصل لیگ C5شاخص  .1جدول 

 C5 تیم رتبه

 09/09 اکراین 3

 99/11 رومانی 3

 19/18 ایتالیا 1

 11/18 جمهوری چک 9

 18/18 روسیه 4

 31/40 کرواسی 1

 91/41 هلند 9

 04/44 پرتغال 0

 19/43 ایران 1

 43/43 ااسپانی 38
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لیگ  1( در جدول C5بر اساس شاخص نسبت تمرکز )

اکراین بیشترین تعادل و لیگ اسپانیا از کمترین میزان تعادل

 رقابتی برخوردارند. 

 
 3831 -3839های منتخب فوتسال در فصل لیگ C5شاخص  .2شکل 

های ، لیگC5بر اساس شاخص  کهدهد نشان می 3شکل 

به ترتیب از تعادل بیشتر به کمتر  یموردبررسبرتر کشورهای 

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

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

 

 C5ICBبر اساس شاخص  3831 -3839های منتخب در فصل لیگ یبندرتبه .4دول ج

 C5ICB تیم رتبه

 91/330 اوکراین 3

 19/333 ایتالیا 3

 330 واسیکر 1

 94/314 هلند 9

 11/399 ایران 4

 91/394 روسیه 1

 34/391 جمهوری چک 9

 09/343 رومانی 0

 341 اسپانیا 1

 11/341 پرتغال 38

 

با 
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، کشورهای اکراین، 9در جدول  C5ICBتوجه به شاخص 

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

های تعادل رقابتی در رتبه اظازلحرومانی، اسپانیا و پرتغال 

 اول تا دهم قرار دارند.

 

 
 3831-3839های منتخب در فصل لیگ C5ICBشاخص .1شکل 

 C5ICBدهد که بر اساس شاخص نشان می 1شکل 

لیگ فوتسال اکراین بیشترین تعادل رقابتی و لیگ پرتغال از 

 کمترین میزان تعادل رقابتی برخوردارند.

 یریگجهینتبحث و 

هدف اصلی پژوهش تحلیل وضعیت تعادل رقابتی لیگ 

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

های معتبر اروپایی در فصل آن با لیگ یسهیمقا( و 18-01

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

های اروپایی، جداول لیگ برتر فوتسال ایران و لیگ

قرار گرفت  یموردبررسدر این زمینه نیز  هشدانجاممطالعات 

های آماری گیری از نتایج این مطالعات و روشو با بهره

-، تعادل رقابتی لیگ فوتسال ایران بررسی و با لیگموردنظر

 های منتخب اروپایی مورد مقایسه قرار گرفت.

در تعیین تعادل رقابتی و  C5شاخص  نکهیباوجودا

ها شاخص نسبت به سایر تیم حکمرانی پنج تیم باالی جدول

مشاهده  C5مناسبی است، با در نظر گرفتن فرمول محاسبه 

های های مختلف با تعداد تیمی لیگشود که برای مقایسهمی

نابرابر استفاده از آن مناسب نیست، به این منظور از شاخص 

C5ICB  شاخص اصلی استفاده  عنوانبهدر این پژوهش

 های لیگ حساس است.عداد تیمشد. این شاخص به تغییر ت

 01-18تعادل رقابتی در فصل  C5ICBاساس شاخص  بر

و بهترین وضعیت قرار  نیترمطلوبها در نسبت به سایر فصل

های لیگ برتر فصل از رقابت نیاهای حاضر در و تیم دارد

تری آوری امتیازات در شرایط متعادلجمع ازلحاظفوتسال 

-گر این موضوع است که بین باشگاهقرار داشتند، این امر بیان

تر است. ها به هم نزدیکها رقابت شدید بوده و کیفیت تیم

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

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

ی های دوم )گیت، تیممثالعنوانبهبندی زیاد نبود. جدول رده

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

های یازدهم )دبیری تبریز( و دوازدهم همچنین تیم

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

های آرش بتن و میت ای با یکدیگر داشتند.فشرده کامالً
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ی هو صفر امتیاز تا هفت 3پوشینه بافت به ترتیب با کسب 

رقابت  باهمپایانی لیگ برای حفظ سهمیه و بقاء در لیگ 

تر تیم پوشینه بافت به لیگ دسته پایین تیدرنهاداشتند که 

های فوتسال به جذاب هسقوط کرد. رقابت شدید بین باشگا

سطح لیگ را  تیدرنهاشود که شدن لیگ فوتسال منجر می

ال پشتیبانی بخشد، لیگی باکیفیت باکیفیت ارتقا می ازلحاظ

نماید و همچنین لیگ پویا در مناسبی از تیم ملی فوتسال می

های معتبر فوتسال دنیا و نیز انتقال بازیکنان داخلی به لیگ

خارجی نقش دارد. هرچقدر قدرت  تیفیباکجذب بازیکنان 

سازند بیشتر باشد، میزان هایی که لیگ را میرقابتی تیم

آن لیگ  درنتیجه، شودتر میبینی مسابقات سختپیش

باشد  ترجذابیک لیگ  کهیوقتخواهد شد.  ترجذاب

نمایند و بلیط تماشاچیان استقبال بیشتری از مسابقات می

گذاری سرمایه یونیزیتلوخرند، بر روی پخش بیشتری می

گیرد، اسپانسرها و حامیان مالی بیشتر و بیشتری صورت می

شرایط ثابت  زمانی که یطورکلبهشوند. بهتری جذب می

-باشد، تعادل رقابتی بیشتر باعث جذابیت بیشتر مسابقات می

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

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

ها قدرت رقابتی تیم 18-13برخوردار نیست، در فصل 

 14ا کسب یکسان نبود، برای نمونه تیم اول گیتی پسند ب

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

های امتیاز با یکدیگر داشتند. همچنین اختالف امتیاز بین تیم

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

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

های سیزدهم )راه داشتند. اختالف تیمامتیاز با هم اختالف 

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

روند تعادل رقابتی لیگ همانند فصل  13-13در فصل 

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

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

 33ید منصوری( و چهارم )دبیری تبریز( های سوم )شهتیم

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

های باال، میانه و پایین جدول زیاد بود و قدرت رقابتی تیم

 ها اختالف فاحشی با یکدیگر داشت.تیم

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

ی مطلوبی برخوردار نبود. در این فصل قبل از تعادل رقابت

های باال، میانه و پایین جدول فصل نیز اختالف امتیاز تیم

تیم اول )دبیری تبریز( و آخر جدول  مثالعنوانبهزیاد بود. 

 امتیاز باهم اختالف داشتند. 90)راه ساری( 

های منتخب ( لیگC5بر اساس شاخص نسبت تمرکز )

در این پژوهش از بیشترین به کمترین تعادل  یموردبررس

(، ایتالیا 99/11(، رومانی )09/09) نیاکرا از: اندعبارت

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

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

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

های هلند، تیمی، لیگ 39های ایران و پرتغال ، لیگتیمی 34

های کرواسی و تیمی، لیگ 33روسیه و جمهوری چک 

 کهنیاو  اندیمیت 9تیمی و اکراین  38تیمی، ایتالیا  33رمانی 

ها حساس شاخص نسبت تمرکز نسبت به تغییرات تعداد تیم

تواند نیست، بسنده کردن به نتایج این شاخص می

که نسبت  C5ICBباشد. به این دلیل شاخص  هکنندگمراه

شاخص اصلی  عنوانبهها حساس است، به تغییرات تعداد تیم

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

از کمترین به  یموردبررسهای فوتسال رقابتی در لیگ

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

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

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

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

های فوتسال پرتغال، در لیگ C5ICBمقادیر شاخص  

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

ناسب در این گر فقدان تعادل رقابتی ماین موضوع بیان

 هایلیگهاست. از طرف دیگر تعادل رقابتی در لیگ

ها از روند اکراین، ایتالیا و کرواسی در قیاس با سایر لیگ

-تری برخوردار است. لیگ فوتسال پرتغال نامتعادلمطلوب

است. در  یموردبررسهای منتخب ترین لیگ در میان لیگ

ن این لیگ تیم نخست جدول یعنی اسپورتینگ لیسبو

های جدول دارد. سه تیم اختالف امتیاز زیادی با سایر تیم
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( اختالف 1و براگا 3، بنفیکا3های اسپورتینگاول جدول )تیم

های پایین جدول ی جدول و تیمهای میانهامتیاز زیادی با تیم

ی هایی هستند که در رشتههباشگا ازجملهدارند. این سه تیم 

ها به علت ن مالی این باشگاهکنند، توافوتبال نیز فعالیت می

در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا و  فوتبالشانهای شرکت تیم

های لیگ فوتسال پرتغال زیاد تیم ریبا سالیگ اروپا در قیاس 

ها در گیری بهتر این تیماست و این امر یکی از دالیل نتیجه

لیگ فوتسال است. عالوه بر اختالف امتیاز زیادی که بین 

های میانه و پایین جدول وجود باالی جدول با تیم هایتیم

-ی جدول نیز اختالف امتیاز زیادی با تیمهای میانهدارد، تیم

های های پایین جدول دارند و این اختالف امتیاز بین تیم

لیگ، دلیل اصلی تعادل رقابتی پایین لیگ فوتسال پرتغال در 

 ست.در این تحقیق ا یموردبررسهای منتخب میان لیگ

-لیگ فوتسال اسپانیا بعد از لیگ فوتسال پرتغال، نامتعادل

در این پژوهش است. در این لیگ  یموردبررسترین لیگ 

ترین تیم ( با پایین9اختالف امتیاز تیم اول جدول )اینتر

امتیاز است. همچنین اختالف  14( 4بندی )گالدرجدول رده

( جدول 9فیل( و چهارم )مارا1های سوم )بارسلوناامتیاز تیم

های باال، میانه و اختالف امتیاز تیم امتیاز است، 30بندی رده

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

 ازجملهدالیل پایین بدون تعادل رقابتی در این لیگ است، 

دالیل دیگر پایین بودن قدرت رقابتی در لیگ فوتسال اسپانیا 

مثل بارسلونا با توان مالی بسیار زیاد توان به حضور تیمی می

 ها اشاره کرد.در قیاس با سایر تیم

سومین لیگ نامتعادل، لیگ فوتسال رومانی است. همانند 

های پرتغال و اسپانیا در لیگ فوتسال رومانی نیز لیگ

های باال، میانه و پایین جدول بسیار زیاد اختالف امتیاز تیم

با  0دوا اول جدول یعنی امتیاز تیماختالف  مثالعنوانبهاست. 

 باشد.امتیاز می 91 1تیم آخر جدول کلوژ

                                                 
1. Sporting 

2. Benfica 

3. Braga 

4. Inter 

5. Galdar 

6. Barcelona 

7. Marfil 

8. Deva 

9. Cluj 

های فوتسال نشان داد که لیگ C5ICBشاخص 

جمهوری چک و روسیه نیز از قدرت رقابتی مناسب 

برخوردار نیستند. در لیگ فوتسال چک تیم اول جدول 

 3پیروزی و  38ها بندی در پایان رقابت( رده38چرودیم)

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

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

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

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

( 39بندی )پروگرسامتیاز و تیم آخر جدول رده 08( 31مسکو

ها د. روند کسب نتایج و امتیازگیری تیمامتیاز کسب کردن 1

های فوتسال جمهوری چک و روسیه حاکی از نبود در لیگ

 باشد.ها میهای این لیگقدرت رقابتی یکسان بین تیم

پنجمین لیگ نامتعادل در این پژوهش لیگ فوتسال ایران 

های روسیه و جمهوری چک از باشد که همانند لیگمی

امتیاز تیم  اختالف بی برخوردار نبود.روند تعادل رقابتی مناس

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

باشد، همچنین اختالف امتیاز امتیاز می 90امتیاز(،  33ساری 

باشد، های باال، میانه و پایین جدول بسیار زیاد میتیم

تیم  ( با41فاصله امتیاز تیم دوم )گیتی پسند  مثالعنوانبه

باشد امتیاز می 33امتیاز(  90چهارم جدول )شهید منصوری 

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

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

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

م )پتروشیمی برد، تیم سیزده 1دوازدهم )زمزم اصفهان( 

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

دهد که قدرت روند امتیازگیری و تعداد بردها نشان می

-ها در لیگ برتر فوتسال ایران یکسان نیست و تیمرقابتی تیم

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

ب نیست و این امر رقابتی در لیگ فوتسال ایران مطلو

تواند بر روی جذب جذابیت لیگ را کاهش داده و می

                                                 
10. Chrudim 

11. Brno 

12. Plzen 

13. DinamoMoscow 

14. Progress 
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ها و حمایت حامیان مالی تأثیرات تماشاگران، توجه رسانه

 منفی بگذارد.

های فوتسال پرتغال، لیگ فوتسال هلند در قیاس با لیگ

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

بندی در رتبه ازلحاظو  رقابتی مناسبی برخوردار است

قرار دارد. در  یموردبررسهای لیگجایگاه چهارم در میان 

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

( 1های سوم )هووکوبوامتیاز است، تیم 3فقط  3جدول مارلنه

 باهمامتیاز اختالف  3بندی ( جدول رده9و چهارم )آیندهون

امتیاز هم  11ای پنجم و ششم جدول با هدارند، همچنین تیم

های پنجم امتیاز اختالف با تیم 3امتیازند و تیم هفتم جدول 

به  9و کیپرس 1، روتردام4های ورهویسوششم دارد. تیم

های هشتم، نهم و دهم امتیاز رتبه 34و  31، 39ترتیب با 

های یازدهم و دوازدهم جدول جدول را کسب کردند. تیم

تیاز اختالف با یکدیگر داشتند. نزدیک بودن ام 3بندی رده

ها در تیم گر این است که قدرت رقابتیها بیانامتیاز تیم

لیگ فوتسال هلند به هم نزدیک است و این امر باعث 

 باشد.ها در این لیگ میجذابیت رقابت

تعادل رقابتی رتبه سوم را  ازلحاظلیگ فوتسال کرواسی 

در این پژوهش کسب کرد،  یموردبررسهای در میان لیگ

 19، 11به ترتیب با  38و مورتر 1، آلومنوس0های ناسیونالتیم

های اول، دوم و سوم را کسب کردند، امتیاز رتبه 11و 

های مدعی برای کسب عنوان قهرمانی تا رقابت این تیم

( 33های چهارم )سوالینهای آخر لیگ ادامه داشت. تیمهفته

امتیاز اختالف با تیم سوم  3و  3 بیترتو پنجم )نوو( به 

های پایین جدول یعنی بندی دارند. همچنین تیمجدول رده

با  39وامتیاز و کیه 31 31امتیاز، نووی ماروف 31با  33اسپیناکا

                                                 
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 

را های نهم، دهم و یازدهم جدول امتیاز به ترتیب رتبه 39

ها برای بقا و حفظ سهمیه این تیم انیمکردند، رقابت  کسب

خرین مسابقات ادامه داشت، نامعلوم بودن نتایج در لیگ تا آ

های آخر لیگ یکی از دالیل جذابیت بیشتر این لیگ تا هفته

ها در لیگ فوتسال کرواسی بسیار به بود. قدرت رقابتی تیم

های پایانی این لیگ که نتایج هفته یاگونهبههم نزدیک بود 

های تأثیر بسیار زیادی در مشخص شدن تیم قهرمان و تیم

 تر داشت.به لیگ پایین کنندهسقوط

ها ترین لیگلیگ فوتسال سری آ ایتالیا یکی از متعادل

های ی دوم را در میان لیگتعادل رقابتی بود که رتبه ازلحاظ

های در این پژوهش کسب کرد. حضور تیم یموردبررس

-فوتبالشان در رقابت هایکه تیم 31و ناپولی 34مانند التزیو

مانان اروپا و لیگ فوتبال اروپا حضور های لیگ قهر

ادی از محل حق پخش تلویزیونی، یداشتند و درآمدهای ز

 به دستتبلیغات محیطی، اسپانسرینگ و بلیط فروشی و ... 

آوردند، باعث نشد تعادل رقابتی این لیگ کاهش یابد 

های ششم و های مذکور به ترتیب رتبهکه تیم یاگونهبه

ین موضوع بیانگر قدرت رقابتی نهم را کسب کردند، ا

ها در لیگ فوتسال سری آ ایتالیاست. همچنین برابر تیم

های پایین جدول برای حفظ سهمیه در در میان تیم رقابت

، 39های مارتینالیگ تا لحظات آخر ادامه داشت و تیم

امتیاز  34و  39، 31به ترتیب با کسب  30ناپولی و مارکا

ا کسب کردند. تعادل رقابتی های هشتم، نهم و دهم ررتبه

در لیگ فوتسال سری آ ایتالیا از روند مطلوبی برخوردار 

بود که این امر یکی از دالیل جذابیت و تماشاگرپسند 

 باشد.بودن این لیگ می

های تعادل رقابتی یکی از موارد مهمی است که باشگاه

-های ورزشی از طریق آن میفوتبال، فوتسال و سایر رشته

درآمد کسب کنند. با افزایش تعادل، جذابیت توانند 

میزان استقبال  درنتیجهیابد و مسابقات و لیگ افزایش می

                                                                       
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 

های فوتبال یابد. اما در لیگپخش تلویزیونی(، افزایش می

 یونیزیتلوها از طریق پخش و فوتسال ایران، باشگاه

 عنوانبهآورند و تعادل رقابتی نمی به دستسبی درآمد منا

یک توان بالقوه مطرح است و فقط جذابیت را افزایش 

شود. در بیشتر دهد، اما به کسب درآمد بیشتر منجر نمیمی

کشورهای اروپایی مانند اسپانیا، آلمان، انگلیس، فرانسه و 

-خصوصی اداره می صورتبههای فوتبال ایتالیا باشگاه

 یتگریحما، قراردادهای یونیزیتلوپخش  شوند و

ترین منابع کسب )اسپانسرشیپ( و بلیط فروشی، از مهم

های فوتسال و فوتبال ایران هدرآمد هستند. در مقابل باشگا

شوند، دولتی اداره می صورتبهخصوصی نیستند و 

ر موارزش ابه ز هنور کشول فوتبافوتسال  یهاباشگاه

و فقط به رقابت ورزشی ند ادهبرگانی پینزرباو تبلیغاتی 

-باشگاه کهیدرحالکنند، در درون زمین مسابقه فکر می

های مطرح فوتسال و فوتبال در جهان عالوه بر رقابت 

باشند. ورزشی، در فکر رقابت تجاری و کسب سود نیز می

های فوتسال و فوتبال بیشتر ماهیت در کشور ما باشگاه

به  یتوجهیبها سبب نآ یرتجاریغورزشی دارند و ماهیت 

؛ زیرا باشگاه دولتی که سته اشد باارزشمد درآین منبع ا

های کند، به راهاز دولت بودجه دریافت و هزینه می

تبلیغات و امور بازرگانی توجه  ازجملهدرآمد دیگر 

 نخواهد کرد.

بیشتر بودن تعادل رقابتی در یک لیگ به مفهوم 

لیگ نیست، جذابیت مطلق آن  یوبرترجذابیت بیشتر 

یک مسابقه فوتبال یا فوتسال عالوه بر تعادل رقابتی، به 

های ها از تیمو حمایت آن هوادارانعواملی مانند حضور 

، حضور بازیکنان ستاره و مربیان برجسته، شانموردعالقه

حضور بازیکنان باکیفیت خارجی، کیفیت خدمات 

ت جانبی و در قبل، حین و بعد از بازی، خدما شدهارائه

های فروش مواد رفاهی مانند امکانات پارکینگ و محل

های بلیط غذایی و نوشیدنی، کیفیت استادیوم، سیستم

مطلوب، زمانبدی  ونقلحملفروشی مناسب، امکانات 

های هواداران و ... بستگی دارد. برگزاری مسابقات، کانون

ها به مسئوالن سازمان لیگ فوتسال و مسئوالن تیم روازاین

، به مبحث تعادل شدهاشارهشود در کنار عوامل توصیه می

یکی از عوامل تأثیرگذار در جذابیت لیگ  عنوانبهرقابتی 

ها توجه نموده و و جذب تماشاگران، حامیان مالی و رسانه

تدابیر مناسبی برای افزایش تعادل رقابتی لیگ فوتسال 

 بیندیشند.
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