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 مقدمه

ورزش به مفاهيم و دستاوردهاي  ةمطالعه از زاوي. 1 :كردتوان مطالعه  مي ديدگاهاز دو را اقتصاد ورزش 
از . هاي مؤثر اقتصادي بر كاركرد ورزش متغيرو  مفاهيمي، مطالعه و بررسي از منظر مبان .2؛ قتصاديا

در اين ميان تقاضاي ورزش يكي از . سوي ديگر، هر بحث اقتصادي داراي دو طرف عرضه و تقاضاست
ي به ورزش نگاه اند با بررسي عوامل مؤثر بر آن، از زاوية اقتصاد موضوعاتي است كه محققان سعي داشته

  ).3،1(تواند بر افزايش اين تقاضا مؤثر واقع شود، مطالعه كنند  كرده و آنچه را كه مي
با استفاده از روش تخمين حداقل مربعات معمولي، به ) 1389(فر  ادقي، اصغرپور و گلچينص  

ن داد عواملي نتايج نشا. اند پرداخته 1384- 85تخمين تابع تقاضاي ليگ برتر فوتبال ايران طي فصل 
هاي مجازي فصلي و بارندگي با تقاضاي فوتبال ارتباط معكوس دارند و  مانند درآمد، جمعيت، متغير

عواملي مانند نرخ بيكاري، عملكرد تيم ميزبان در فصل قبل، امتياز تيم در بازي آخر، عملكرد تيم 
  ).2( اند في داشتهمهمان و جايگاه آن در جدول و برگزاري مسابقات در آخر هفته رابطة من

، در فوتبال سوئيس، به بررسي و تخمين عوامل مؤثر بر تقاضاي )2008(1بارانزيني، راميرز و وبر 
 2هاي پنل پرداختند و از داده 2001- 2002و  2002- 2003، 2003- 2004هاي  فوتبال در فصل
توان در هفت گروه  ان را ميطور كلي نتايج نشان داد كه عوامل مؤثر بر حضور تماشاگر به. استفاده كردند

برنامه و . 3وهوايي؛  شرايط جغرافيايي و آب. 2اجتماعي؛ -عوامل و شرايط اقتصادي. 1: بندي كرد طبقه
  ).8(عدم اطمينان از نتيجه . 7ها؛  رقابت بين تيم. 6كارايي تيمي؛ . 5ها؛  جانشين. 4ها؛  بندي بازي زمان

كنندة عامل توازن رقابتي است؛ عاملي نوين در  انمورد آخر، يعني عدم اطينان از نتيجه، بي
 اين .تحقيقات و تأثيرگذار بر ميزان حضور تماشاگران، كه پژوهش پيش رو نيز بر اين موضوع تمركز دارد

ها برقرار  بين تيم گروهيهاي  توانايي ،بهترعبارت  بهاگر توازني از لحاظ رقابتي يا كند كه  معيار بيان مي
مندي براي  عالقه ثير خود قرار دهند،أتحت ت كه چند تيم خاص براي چند دوره ليگ را طوري نباشد، به

در صورت چراكه بدون ابهام در نتيجه و  ها كمرنگ خواهد بود، ر بازيبيشتتماشاي چنين ليگي در 
در . شوند ميكننده  بيني و خسته قابل پيش ننده،ك هاي ورزشي كسل گلي نتيجة بازي،اطمينان نسبت به 
ضور حبودن  كماين مسئله از  .خواهد بود كمشدت  درآمدزايي ليگ به مشخصاًچنين وضعيتي 

ت خواهد گرفت و در نتيجه ما را به اين ذهنيت سوق ـأنش ...ونكردن حاميان مالي حمايت  تماشاگران،

                                                           
1. Baranzini, A., Ramirez, J., & Weber 
2. Panel Data 



  تأثير ابهام در نتيجة ناشي از افزايش سطح توازن رقابتي بر ميزان تقاضاي حضور تماشاگران در ليگ برتر فوتبال ايران 

 

639

  ).13،4( هايي اقتصادي نيستند دهد كه چنين ليگ مي
زن رقابتي و ميزان ابهام در نتيجه، به ابعاد زماني گيري توا هاي موجود براي اندازه مقياس  
در نتيجه اگر توازن رقابتي براساس مقياس بلندمدت . شوند مدت و بلندمدت تقسيم مي مدت، ميان كوتاه

كنندة اين مطلب خواهد بود كه قدرت رقابتي در طول يك تا پنج سال  گيري شود، بيان محاسبه و اندازه
گري ليگ تا چه حد است؛ توزيعي كه عامل  ت و ميزان اشراف و سلطهبه چه صورت توزيع شده اس

قهرمان فصول برگزاري مسابقات و . تر قهرمان فصول بعدي مسابقات خواهد شد بيني دقيق پيش
مدت، موضوع ميزان ابهام در تيم قهرمان فصل جاري را  در اين بين مقياس ميان. است فصلي نامعلومي 

مدت، لزوم برقراري توازن ميان دو تيم در سطح هر  كه براساس معيار كوتاه درحالي. آورد به ميان مي
  ).12،13(شود تا ابهام در نتيجة هر مسابقه برقرار شود  مسابقه مطرح مي

ها كه در تحقيقات مختلف و مهم با فراواني زياد استفاده شده،  عناوين پركاربردترين اين مقياس
  ).2،3SDW)9،11،17، هرفيندالC51اند از شاخص  عبارت

طور مستقيم از حوزة اقتصاد، وارد  به) 1956( 4ها كه ابتدا توسط روتنبرگ ترين اين شاخص معروف
است؛ شاخصي بلندمدت  C5هاي يك ليگ شده، شاخص  اقتصاد ورزش و محاسبة توازن رقابتي بين تيم

كه توزيع عناوين   اين. پردازد گري چند تيم يا چند شركت خاص در صنعتي خاص مي كه به سلطه
قهرماني به چه صورت بوده و اين عناوين تا چه حد بين پنج تيم برتر تقسيم شده، موضوع اين شاخص 

دهندة تمركز كسب عناوين برتر بين پنج تيم  طور مشخص هرچه اين ميزان بيشتر باشد، نشان به. است
گوياي اين واقعيت است كه ليگ مورد اين مسئله . اند ها سهمي از اين عنوان را نداشته است و ديگر تيم

نظر توازن رقابتي زيادي ندارد و ليگ و عناوين برتر آن هميشه براي پنج تيم برتر بوده و ميزان 
  ).16-18(گري ليگ زياد است  سلطه
بندي خاص خود، شامل دو خط پژوهشي و توصيفي است كه در  توازن رقابتي در دسته طور كلي به 

هاي متفاوت مورد پژوهش و  صلة اين دو خط، موضوع توازن رقابتي با گرايشحقيقت در طيفي از فا
خط اول، موضوع آناليز توازن رقابتي و ميزان بهينة آن : تحقيقات محققان و پژوهشگران قرار گرفته است

                                                           
1. five club concentration ratio 
2.Herfindal 
3 .Standard deviation of win percentages 
4. Rottenberg 
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اما خط دوم توازن رقابتي به . شود ، مشخص ميACB 1است كه در ادبيات اقتصادي با كلمة اختصاري 
پردازد؛ عواملي مانند تقاضاي تماشاي  وتحليل اثر اين معيار بر ميزان عوامل اقتصادي مي و تجزيه ارزيابي
نشان داده  UOH2اين خط پژوهشي فرضية عدم اطمينان از نتيجه را كه با كلمة اختصاري  . فوتبال

  ).7(كند   ميشود، آزمون  مي
هاي  وم اثرهاي تغيير در سياست، با قرار گرفتن روي خط پژوهشي د)2009( 3جولو دل كرال

 2001در سال » 4گرند اسلم«المللي  را بر توازن رقابتي مسابقات تنيس بين) هاي فردي ورزش(ورزشي 
تغييري در تعداد بازيكنان در تورنمنت بزرگ تنيس  2001استدالل بر اين بود كه در سال . بررسي كرد
نفر تغيير پيدا كرد و  32نفر به  16اد بازيكنان از ايجاد شد كه براساس آن تعد» گرند اسلم«موسوم به 

نتايج نشان داد كه تغيير در توازن رقابتي ناشي . همين موضوع به كاهش ميزان توازن رقابتي منجر شد
نتايج و مشاهدات مالحظه   با توجه به. از تغيير در سيستم بازيكنان به نوع جنسيت نيز وابسته است

در تعداد بازيكنان به كاهش ميزان توازن رقابتي در گروه مردان در تورنمنت د كه تغيير افزايشي شو مي
  ).10(، اما هيچ نشاني از اين رابطه در گروه زنان مشاهده نشده است انجامد مي

بوندس (در تحقيقي به بررسي ميزان توازن رقابتي در ليگ فوتبال آلمان ) 2006( 5برندس و فرانك
نتايج . پرداختند 2000تا  1965هاي  حضور تماشاگران در فاصلة سال و ارتباط آن با ميزان) ليگا
صورت جالبي نشان داد كه تأثيرگذاري اوليه از سمت ميزان حضور تماشاگران بر ميزان توازن رقابتي  به

  ).6(است 
در فوتبال انگليس، نشان داد كه بين حضور تماشاگران و عدم  اي در مطالعه) 1988( 6پيل و توماس

ت در نتيجه، رابطة مثبت وجود دارد، بدين صورت كه هرچه ابهام در نتيجه بيشتر شود، عدم قطعي
  ). 14(يابد  حضور تماشاگران افزايش مي

هاي مستقل را بر ميزان  هاي آژانس تأثير ميزان حقوق دريافتي بازيكنان و سياست) 1995( 7ورومن
. بررسي كرد) 8NBA(جمن ملي بسكتبال توازن رقابتي در ليگ اصلي بيسبال و ليگ ملي فوتبال و ان

                                                           
1. Analyses of Competitive Balance 
2. Uncertainly Of Hypothesis 
3. Julio del Corral 
4. Grand-Slam Tournaments 
5. Leif Brandes&Egon Frank 
6. Thomas & Peel 
7. Vrooman 
8. National Basketball Association 
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ها به آن تيم، افزايش قدرت رقابتي تيم، و  نتايج نشان داد كه پرداخت حقوق بيشتر، موجب جذب ستاره
  ).19(شود  هاي ديگر مي در نتيجه افزايش توان رقابتي و فاصله گرفتن توازن رقابتي تيم از تيم

بال استراليا به موضوع عدم قطعيت در نتيجة مسابقه با اي در فوت ، در مطالعه)1992( 1بورلند و الي 
و ارتباط آن با ميزان حضور ) هاي مختلف در جدول دو تيم با موقعيت(كننده  وجود دو تيم شركت

نتايج اين تحقيق نشان داد كه عدم اطمينان در نتيجه، اثر مثبت بر ميزان حضور . پرداختند تماشاگران،
  ).5(هواداران دارد 
كه با توجه به پرطرفدار بودن رشتة فوتبال در كشورمان، و در نتيجه قابليت بالقوه زياد بجاست 

آمده و ساختار حاكم بر فوتبال  دست اقتصادي، تحقيقات در اين زمينه صورت گيرد و مطابق نتايج به
امد تدوين هاي كار منظور رسيدن به سطحي از توازن رقابتي بهينه و داشتن ليگي پويا، سياست ايران، به

  . و اجرا شود
با توجه به موارد ذكرشده، محقق قصد دارد ميزان توازن رقابتي طي دهة اول را محاسبه كرده و    

  .عنوان عامل تأثيرگذار در تابع تقاضاي فوتبال بررسي كند نتايج را با روند ميزان حضور تماشاگران به
  

  روش تحقيق
ها و  اي است و همچنين با مراجعه به سازمان ز نوع كتابخانهتحقيق حاضر با توجه به ماهيت و اهداف، ا

نكتة . هاي رياضي محاسبه شده است شده با فرمول آوري هاي جمع هاي ورزشي صورت گرفته و داده نهاد
شايان ذكر در روش تحقيق مذكور آن است كه عوامل بسياري بر حضور تماشاگران مؤثر است، اما در 

و تعيين هر رابطة اقتصادي بايد ساير عوامل مؤثر ثابت در نظر گرفته شود، علم اقتصاد براي برآورد 
طور مثال براي تعيين رابطة معروف  به. چراكه در غير اين صورت تعيين رابطه عمالً ناممكن خواهد شد

 رو در ازاين. شود ثابت در نظر گرفته مي... تقاضا با قيمت عوامل بسيار مهمي مانند درآمد، ترجيحات و 
منظور بررسي تأثير ابهام در نتيجه بر ميزان حضور تماشاگران، عواملي مانند  تحقيق پيش رو، به

سرخوردگي تماشاگران ناشي از عدم صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني يا حضور تيم 
  .شود تراكتورسازي تبريز ثابت در نظر گرفته مي

                                                           
1. Borland & Lye 
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  ها وتحليل داده تجزيه
زن رقابتي و يافتن نوع رابطة تعاملي آن با ميزان حضور تماشاگران در فوتبال ايران، منظور محاسبة توا به

و آزمون عليت گرنجر استفاده شده و سپس نتايج محاسبات SDW ، هرفيندال، C5هاي پركاربرد  از معيار
خير، هاي توازن رقابتي در قالب آمارهاي توصيفي و جزئي در ليگ برتر فوتبال ايران طي دهة ا معيار

بر اين، ضمن ارائة نتايج آماري و محاسباتي  عالوه. آورده شده است 1390تا 1381يعني از فصل 
، به مقايسة نتايج )ژاپن، كره جنوبي و چين(هاي توازن رقابتي در سه ليگ ديگر آسيايي  معيار

 سبب سه هم بهاين مقاي. آمده در ليگ برتر فوتبال ايران با سه ليگ مذكور پرداخته خواهد شد دست به
اي از رابطة گرنجري ميان دو  دليل بررسي مقايسه ميزان توازن رقابتي و اختالف آن با بهينة خود و هم به

  .متغير توازن رقابتي و ميزان حضور تماشاگران است
دست آوردن ميزان  آوري اطالعات براي به بدين منظور بايد با انتخاب يك دورة زماني، به جمع

اما با توجه به محدوديت مربوط به ارائة آمار و ارقام و ثبت آنها از سوي فدراسيون . شد مي ها اقدام متغير
سال برگزاري ليگ و عدم موافقت براي گزارش كامل آنها، محقق ملزم به انتخاب دورة  30فوتبال در 

اما . ه استشده روند بهتري پيدا كرد گيري ليگ برتر، آمار ثبت سال اخير شد، چراكه با شكل 9زماني 
صورت پنل از منتخبي از  ها به رفع مشكل كم بودن حجم نمونه در پژوهش حاضر، داده منظور به

متغيرهاي الگوي تحقيق پيش رو، از . كشورهاي آسيايي مانند كره جنوبي، ژاپن و چين گردآوري شد
صورت مستقل و  به شود كه هر كدام از آنها يك بار توازن رقابتي و ميزان حضور تماشاگران تشكيل مي

صورت وابسته در نظر گرفته شده است، تا با انجام دادن آزمون عليت گرنجر به جهت رابطه  بار ديگر به
پي برده شود، با توجه به اينكه آمار تماشاگران براي يك دورة طوالني در فدراسيون فوتبال و هيچ نهاد 

صورت مطلق و ميانگين حضور،  اين ميزان بهربط وجود نداشت، با ثبت جزء به جزء آنها، گردآوري  ذي
  .فصل اخير ليگ برتر انجام گرفت 9در 

  هاي آماري و روش  گيري ابزار اندازه
 هاي هرفيندال و ها در بخش محاسبة توازن رقابتي از معيار  پس از گردآوري اطالعات، براي تحليل داده

c5  ها نشان از چگونگي توزيع قدرت رقابتي اين معيار. ها استفاده شد شده به تغييرات تيم تعديل
تواند كميتي معين از توازن رقابتي را در يك  براساس انحراف معيار و پراكندگي امتيازها دارد كه مي

گيرد، با اين تفاوت كه  دقيقاً همين عمل انجام مي SDWهمچنين با معيار . دست دهد فصل معين به
 .شود ها استفاده مي ف معيار درصد برد و باخت تيمجاي پراكندگي امتيازها از ميزان انحرا به
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تعيين جهت تعامل و رابطة علي و معلولي ميان ميزان منظور  در پايان از آزمون عليت گرنجري به
  ).2(حضور تماشاگران و توازن رقابتي در ليگ استفاده شد 

  

  ها يافته
هايي كه اشراف بيشتري در  عنوان تيم بايد پنج تيم برتر به C5در محاسبة توازن رقابتي براساس شاخص 

اند انتخاب شوند تا نسبت مجموع امتيازهاي  سال اخير داشته 9ليگ و كسب عناوين قهرماني طي 
انتخاب اين پنج تيم . شده توسط پنج تيم برتر به مجموع امتيازها در فصل مورد نظر محاسبه شود كسب

هايي كه در مجموع  ها بررسي شد و تيم ك از ليگفصل اخير براي هر ي 9در اينجا بدين صورت بود كه 
  .هاي اول و دوم داشتند انتخاب شدند اين فصول بيشترين حضور را در رده

را با استفاده از  1387تا  1381ابتدا نتايج ميزان توازن رقابتي در طول دورة ليگ برتر يعني از سال 
  .كنيم مشاهده مي 1در نمودار و جدول  c5معيار 
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  1386- 87 تا 1381- 82شده در ليگ برتر فوتبال ايران  تعديل C5روند . 1نمودار 
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  يراناها در دهة اخير ليگ برتر فوتبال  شده به تغييرات تيم تعديل C5هاي توصيفي روند  آماره. 1جدول 

  -   -   1385-86  1382-83  فصل

  C5انحراف معيار   C5 ميانگين C5حداقل C5حداكثر آمارة توصيفي
8/1146/1244/5 95/131 ميزان

  
درصد اختالف از  15با تنها  1385-86شود كه در فصل  مشاهده مي 1براساس جدول و نمودار  

درصد  32حدود ( 95/131با مقدار  1382-83سطح بهينه، بيشترين ميزان توازن رقابتي و در فصل 
 25طور ميانگين  در كل فصول به. ن رقابتي وجود داشته است، كمترين ميزان تواز)كاهش از سطح بهينه

 1385- 86همچنين اين روند تا فصل . درصد از مقدار بهينة سطح توازن رقابتي فاصله وجود داشته است
  .به مقدار بهينه نزديك شد و پس از آن، فاصله با ميزان بهينة توازن رقابتي افزايش يافت

  .شود آورده مي 2و نمودار  2ا آمار ميزان تماشاگران، جدول براي بررسي ارتباط اين نتايج ب
  

  صورت مطلق و ميانگين در دهة اخير ليگ برتر فوتبال ايران ميزان حضور تماشاگران به. 2جدول 

  )نفر(ميانگين حضور   )ميليون نفر(ميزان حضور مطلق   فصل
82-1381 1300750 7518  
83-1382 1669100 9221  
84-1383 2213650 9262  
85-1384 2188250 9351  
86-1385 2294850 9849  
87-1386 3441220 11704  
88-1387 2660970 8162  
89-1388 3292700 11201  
90-1389 2425750 7927  
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  در ليگ برتر فوتبال ايران (C5)ارتباط روند ميانگين تماشاگران با روند توازن رقابتي. 2نمودار 

 

و كمترين حضور مربوط به فصل  1386-87ين حضور مربوط به فصل بيشتر شود كه مالحظه مي
در  1385-86شده در فصل  تعديل C5ازآنجاكه ميزان توازن رقابتي براساس شاخص . است 82-1381

بهترين حالت خود قرار داشت و جذابيت مسابقات ليگ برتر براي تماشاگران باال رفت، اشتياق به حضور 
يك (صورت متغير باوقفه  بنابراين افزايش توازن رقابتي، به. افزايش پيدا كرد ها در فصل بعد در ورزشگاه

  .بر ميزان حضور تماشاگر در فصل بعد داراي اثر مثبت و فزاينده است) وقفه
شده و ميزان  تعديل C5بيانگر رابطة معكوس بين  Eviewsنمودار با استفاده از خروجي محيط 

  .حضور تماشاگران است
شده همسو با اين  نتايج محاسباتي حاصل از معيار هرفيندال تعديل 3و جدول  3ار براساس نمود
  .نتايج بوده است
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  شده در ليگ برتر فوتبال ايران روند توازن رقابتي بر حسب معيار هرفيندال تعديل. 3نمودار 

  
  )يافته اخص هرفيندال تعديلش(هاي توصيفي در ليگ برتر فوتبال ايران آماره. 3جدول 

  -   -   1385- 86  1382-83  فصل
 انحراف معيار  ميانگين  حداقل حداكثر آمارة توصيفي

9/1519/1027/1113/15 ميزان  
  

است،  1386- 87شود كه بهترين ميزان توازن رقابتي در ليگ برتر مربوط به فصل  مشاهده مي     
. درصد كاهش در توازن رقابتي اتفاق افتاده است 3طور تقريبي  بهينه، به 100كه نسبت به مقدار  جايي

طور  يعني به. دست آمده است از اين شاخص به 7/111طور ميانگين نيز در ادوار ليگ برتر رقم  به
شده نشان  تعديل C5شاخص . درصد از سطح توازن رقابتي بهينه فاصله دارد 12ميانگين ليگ برتر ايران 

 1385- 86ها در سطح ليگ مربوط به فصل  نابرابري بين پنج تيم برتر با ديگر تيم داد كه كمترين ميزان
دهد كه كمترين ميزان نابرابري بين تمامي  در اين قسمت شاخص هرفيندال نيز نشان مي. بوده است

تأثير از كاهش سطح اختالف رقابتي پنج  اين امر شايد بي. اتفاق افتاده است 1386-87ها در فصل  تيم
نباشد همچنين طبق نتايج  1385- 86هاي ديگر در فصل  برتر و تقسيم اين توان، بين تيم تيم
ها داراي انحراف  شود كه اختالف برابري رقابتي بين پنج تيم برتر با ديگر تيم آمده مشخص مي دست به

ل از مقايسة نتايج حاص .هاست معيار كمتري نسبت به اين اختالف در برابري رقابتي بين تمامي تيم
هاي توصيفي شاخص هرفيندال نشان  هاي توصيفي ميانگين حضور تماشاگران در ليگ برتر و آماره آماره
چنانكه . بيشترين حضور تماشاگر در ليگ وجود داشته است 1386-87دهد كه دقيقاً در فصل  مي
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ور شده، با يك دوره وقفة زماني بر ميزان حض تعديل C5ديديم، توازن رقابتي برحسب شاخص 
تماشاگران اثر داشت؛ چراكه اين شاخص، معياري بلندمدت است و اثر خود را در طول زمان خواهد 

مدت است و بيشترين حضور تماشاگر را بدون وقفة زماني،  ولي معيار هرفيندال معرف آثار كوتاه. گذاشت
  .دهد متأثر از ميزان توازن رقابتي همان فصل نشان مي

و  4صورت روند در نمودار  به (SDW)خص انحراف استاندارد درصد برد در نهايت نتايج براساس شا
  .شود مشاهده مي 4اطالعات عددي در جدول 

  
  1389- 90تا  SDW  82 -1381روند توازن رقابتي در ليگ برتر فوتبال ايران برحسب ميزان. 4نمودار 

  
  1389- 90تا  SDW 82 -1381هاي توصيفي در ليگ برتر فوتبال ايران  آماره. 4جدول 

  -   -   1385- 86  1382-83  فصل
 انحراف معيار  ميانگين  حداقل حداكثر آمارة توصيفي

68/113/136/118/0 ميزان  
  

و  1383-84در فصل  SDWبيشترين ميزان  شود كه مالحظه مي 4و جدول  4براساس نتايج نمودار 
ن باالترين سطح توازن رقابتي را يعني ليگ برتر فوتبال ايرا. بوده است 1386- 87كمترين آن در فصل 

تجربه كرده است كه مؤيد نتايج دو شاخص  1383-84ترين آن را در فصل   و پايين 1386-87در فصل 
مقدار بهينة . مدت است ضمن اينكه بايد در نظر گرفت كه اين شاخص نيز مبين آثار كوتاه. قبلي است

دهندة كاهش سطح  مقدار دور شويم، نشان است كه هرچه از اين 1توازن رقابتي برحسب اين شاخص 
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يعني  .بوده است 36/1طور ميانگين طي ادوار ليگ برتر، سطح توازن رقابتي،  به. توازن رقابتي خواهد بود
  .درصد از سطح بهينة خود اختالف داشته است 36طور ميانگين در طول نه فصل اخير، توازن رقابتي  به

براساس (مده از ميزان توازن رقابتي در چهار ليگ بزرگ آسيايي آ دست براي مقايسة آماري نتايج به
شده، هرفيندال  تعديل C5هاي توصيفي مقادير  ترتيب آماره ، به5در جدول ) شده سه معيار مطرح

  .دهد ها را نشان مي مربوط به اين ليگ SDWشده و  تعديل

  
ميان   SDWشده و  ال تعديلشده، هرفيند تعديل C5هاي توصيفي مقادير  مقايسة آماره. 5جدول 

  چهار ليگ آسيايي
 C5  شدههرفيندال تعديل شدهتعديل SDW 
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از بهترين سطح توازن رقابتي و كرة  C5، ليگ ژاپن براساس معيار در ميان چهار ليگ منتخب آسيا

  .در اين ميان ليگ ايران، پس از ژاپن در رتبة دوم قرار دارد. ترين سطح برخوردارند جنوبي از پايين
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داراي بهترين سطح توازن رقابتي و كرة  C5براساس شاخص هرفيندال، ليگ ژاپن مانند معيار 
بوده است، يعني ليگ ژاپن كمترين ميزان ) بيشترين اشراف چند تيم برتر(ح جنوبي داراي بدترين سط

طور ميانگين اين ليگ  ولي به. گري توسط چند تيم شاخص را در ميان چهار ليگ فوق داراست سلطه
  .ايران است كه از سطح بهتري از توازن رقابتي در ميان چهار ليگ مذكور برخوردار است

تر فوتبال ايران در ميان چهار ليگ منتخب آسيا از بهترين ميزان ليگ بر SDWبراساس معيار 
ميانگين توازن رقابتي برخوردار بوده، كمترين انحراف معيار در توازن رقابتي را داشته و در ادوار ليگ نيز 

 C5كه براساس همين شاخص، نسبت به دو شاخص  بهترين سطح توازن را داشته است؛ درحالي
ال، بيشترين اختالف سطح ميانگين توازن رقابتي از مقدار بهينه را در طول ادوار شده و هرفيند تعديل

 .ليگ داشته است

براي تعيين جهت رابطة تعاملي و رابطة علي و معلولي حاكم بر دو متغير مذكور، از آزمون عليت   
ان داده شده نتايج اين آزمون برحسب سه شاخص مورد استفاده نش 6در جدول . شود گرنجر استفاده مي

   .است
نتايج آزمون عليت گرنجري ميان دو متغير سطح توازن رقابتي و ميانگين حضور . 6جدول 

  تماشاگران

وقفة   جهت تعامل
C5 

وقفة
  تماشاگران

اطالعات آمارة 
F 

-pاحتمال 
value 

علت گرنجري حضور تماشاگران C5معيار 
  1548/1  2559/2  2  2  نيست

C5معيارحضور تماشاگران علت گرنجري
  3053/0  24993/1  2  2  نيست

علت گرنجري حضورمعيار هرفيندال
  0436/0  60171/3  2  2  تماشاگران نيست

حضور تماشاگران علت گرنجري معيار
  3188/0  20201/1  2  2  نيست هرفيندال

علت گرنجري حضورSDWمعيار 
  6633/0  41800/0  2  2  تماشاگران نيست

ارحضور تماشاگران علت گرنجري معي
SDW 8908/0  11620/0  2  2  نيست  
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جز آزمون مربوط به شاخص هرفيندال، جهت تعامل ميان ميزان حضور تماشاگران  براساس نتايج، به
و توازن رقابتي نامشخص است؛ اما برحسب شاخص هرفيندال، در ليگ فوتبال ايران و سه ليگ ديگر، 

اما عكس اين رابطه صادق نيست و در نتيجه  .توازن رقابتي علت تغييرات ميزان حضور تماشاگران است
طور كلي و با توجه به قابليت اتكايي بيشتر  پس به. تماشاگران علت گرنجري ميزان توازن رقابتي نيستند

شاخص هرفيندال، نتايج حاكي از آن است كه در ليگ برتر فوتبال ايران و سه ليگ ديگر، جهت تعامل 
است، يعني توازن رقابتي علت گرنجري ميزان حضور تماشاگران  از سمت توازن رقابتي به تماشاگران

 .است و نه برعكس

  

  گيري بحث و نتيجه
نسبت مناسبي  نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان توازن رقابتي در ليگ برتر فوتبال ايران از روند به

طور  رد توازن رقابتي، بهآمده از هر سه معيار پركارب دست چراكه با توجه به نتايج به. برخوردار بوده است
درصد از سطح بهينة توازن رقابتي فاصله وجود  36ميانگين در طول نه دورة اول، در بدترين حالت تنها 

دست آمد؛  مدت به عنوان يك شاخص كوتاه به  SDWداشته است كه اين رقم نيز با استفاده از شاخص
در بهترين حالت و براساس شاخص . شاخصي كه حتي در ميان پژوهشگران كاربرد چنداني ندارد

درصد از سطح بهينة توازن رقابتي اختالف داشته  12شده، ليگ برتر فوتبال ايران، تنها  هرفيندال تعديل
ها در تحقيقات و در ميان پژوهشگران است؛ شاخصي  ترين مقياس شاخص مذكور از پركاربرد.  است

توان گفت در ليگ برتر فوتبال ايران،  پس مي. ستبلندمدت كه از قابليت اتكاي زيادي نيز برخوردار ا
ها  شود و تماشاگران را به استاديوم سطح توازن رقابتي كه موجب افزايش جذابيت مسابقات مي

دليل افزايش  شود كه درصد زيادي از حضور تماشاگران به استنباط مي. كشاند، وضعيت مناسبي دارد مي
نيز گوياي وضعيت  C5حتي نتايج حاصل از معيار . هر فصل استابهام در نتايج مسابقات و قهرماني در 

گري در  شود كه ميزان سلطه نتيجة حاصل از اين معيار چنين تفسير مي. مطلوب توازن رقابتي است
از اتفاقات مهمي كه در نيمة . اندك بوده است 1385-86خصوص در فصل  ليگ برتر فوتبال ايران، به

ها بود كه شايد  به بعد روي داد، انتقال تيم 1385-86يعني دقيقاً از فصل  دوم ليگ برتر فوتبال ايران،
گري در  توان نتيجه گرفت كه كمترين ميزان سلطه بنابراين مي. آمده نباشد دست ارتباط به روند به بي

  .دست آمد وجود داشت و در نتيجه بهترين توازن رقابتي نيز در همين فصل به 1385-86فصل 
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 حالت بهترين در 1385-86 فصل در شده تعديل C5 شاخص براساس رقابتي توازن انميز ازآنجاكه
 در حضور به اشتياق افزايش يافت، تماشاگران براي برتر ليگ مسابقات جذابيت و داشت قرار خود

) وقفه يك( باوقفه متغير صورت به رقابتي، توازن افزايش بنابراين .يافت افزايش بعد فصل در ها ورزشگاه
تر آنكه براساس معيار هرفيندال نيز  جالب. دارد فزاينده و مثبت اثر بعد فصل در تماشاگر حضور ميزان بر

داراي بهترين سطح توازن رقابتي بود، چراكه معيار هرفيندال براساس ماهيت خود،  1386-87فصل 
صورت  م بهدارد؛ جذابيتي كه ناشي از رقابت چندين تي) نه مسابقات(نشان از جذابيت زياد فصل 

اين رقابت فشرده گوياي رقابت نزديك ميان . تنگاتنگ و تا انتهاي فصل براي كسب عنوان قهرماني است
گري و اشرافيت در ليگ است؛ يعني همان تأثير با وقفة نتيجة حاصل از فصل  ها و ميزان كم سلطه تيم
  . ها آنها در ورزشگاه و تأثيرگذاري آن نزد ذهن تماشاگران و در نتيجه حضور گستردة 86-1385

چين، كرة (فوتبال ژاپن و ايران در ميان چهار ليگ بزرگ آسيايي  هاي نتايج نشان داد كه ليگ
كه ابهام در نتايج مسابقات كه گوياي توازن  طوري از وضعيت بهتري برخوردارند، به) جنوبي، ژاپن و ايران

از طرف ديگر، از . به سه ليگ ديگر بيشتر استمدت است، در ليگ برتر فوتبال ايران نسبت  رقابتي كوتاه
مدت و بلندمدت نيز ليگ فوتبال ژاپن در ردة نخست و ليگ برتر فوتبال ايران در  نظر توازن رقابتي ميان

دارد كه ابهام در كسب عنوان قهرماني در هر فصل در ليگ برتر  اين نتيجه بيان مي. ردة دوم قرار گرفت
هاي انتهايي فصل به نسبت اين تداوم در ليگ برتر  ضور تماشاگران در بازيفوتبال ژاپن، عامل تداوم ح

نظر خود ميزان حضور در مسابقات، ليگ برتر فوتبال ايران وضعيت  كه از درحالي. فوتبال ايران است
، ليگ شده طور خالصه و براساس هر سه شاخص بررسي به. هاي ديگر دارد تري نسبت به ليگ مطلوب

-84ترين آن را در فصل   و پايين 1386- 87يران باالترين سطح توازن رقابتي را در فصل برتر فوتبال ا
دست  به 1386-87فروشي نيز در فصل  بر اين اساس، بيشترين عايدي از محل بليت. تجربه كرد 1383

  .آمد و در اين فصل ليگ برتر فوتبال ايران از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار داشت
مدت و بلندمدت، در ليگ فوتبال  مدت، ميان حاكي از آن بود كه توازن رقابتي اعم از كوتاه نتايج    

كرة جنوبي از وضع نامناسبي برخوردار است، يعني در اين ليگ بايد با اتخاذ تدابير و تدوين 
ها را به هم نزديك كرد و ابهام و جذابيت ليگ را افزايش داد تا  هايي، قدرت رقابت تيم سياست

در واقع ليگ برتر فوتبال . تماشاگران و حاميان مالي رغبت بيشتري براي حمايت از ليگ داشته باشند
عنوان يك منبع  هاي بسيار زياد، نتوانسته از پتانسيل بالقوة تماشاگران به كرة جنوبي با وجود پيشرفت
 . درآمدي استفادة بهينه ببرد
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هاي اقتصادي قرار گيرند و ارتباطشان با  ر برابر متغيراما اين نتايج زماني كاربردي خواهد بود كه د
تر شدن ليگ  هايي را در زمينة اقتصادي هم سنجيده و بررسي شود و از نتايج حاصل بتوان سياست

در اين تحقيق همين كار صورت پذيرفت و نتايج حاصل از توازن رقابتي در برابر . تدوين و اجرا كرد
مشاهده شد كه دقيقاً در فصولي كه سطح توازن رقابتي ليگ باال . ده شدميزان حضور تماشاگران قرار دا
بر مقايسة عددي و  در اين تحقيق، عالوه. صورت ميانگين افزايش يافت بود، حضور تماشاگران نيز به

دو براي قابليت اتكاي زياد، تحليل ارتباط دو متغير توازن رقابتي و حضور تماشاگران در محيط  دوبه
نتايج گوياي اين بود كه . آزمون عليت گرنجر براي همين كار صورت گرفت. ي ضروري بوداقتصادسنج

بين اين دو متغير ارتباط قوي وجود دارد؛ اما جهت تعامل از سمت تماشاگران به توازن رقابتي از طريق 
تي به كه عكس اين رابطه يعني عليت از سمت توازن رقاب ها پذيرفته نشد، درحالي يك از معيار  هيچ

  .دست آمد تماشاگران، توسط شاخص هرفيندال به
طور كلي تحقيق اين است كه در ليگ برتر فوتبال  گيري اين آزمون و به ترين نتيجه در حقيقت مهم

گذارد، در  ها مي ايران، متغير توازن رقابتي اثر اوليه و مهمي بر تمايل تماشاگران براي حضور در استاديوم
هايي را در زمينة افزايش سطح توازن رقابتي به جهت ارتقاي رغبت  رزش سياستنتيجه بايد مسئوالن و

هايي همچون توزيع مجدد درآمد كه  ها تدوين و اجرا كنند؛ سياست تماشاگران براي حضور در استاديوم
اذ تواند با اتخ اين توزيع مي. ها بينجامد تر و مساوي قدرت رقابت در ميان تيم تواند به توزيع بهينه مي

ها، به رسميت  تيم سازي همة  تر، خصوصي هاي ضعيف هايي مانند تخفيف مالياتي براي تيم سياست
اجرا شود مشاهده شد كه سطح برابر قدرت رقابت ... رايت و  شناختن حق پخش تلويزيوني، قانون كپي

اين . ان بلندمدتها، يعني عدم اطمينان در نتايج مسابقات، عدم اطمينان فصلي، عدم اطمين در ميان تيم
فروشي  عدم اطمينان سبب افزايش جذابيت مسابقات، افزايش حضور تماشاگران و افزايش درآمد بليت

تواند ابهام در نتايج مسابقات را افزايش دهد و  تر اينكه خود افزايش حضور تماشاگران مي جالب. شود مي
  .ين صورت ادامه يابدتواند به هم موجب ارتقاي سطح توازن رقابتي شود و اين سير مي
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