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  عملکرد تیمهای لیگ برتر فوتبال ۀمقایس 39
 ایران در بازیهای داخل و خارج خانه

 *استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان؛  دکتر نادر رهنما 
 کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه اصفهان؛  حمیدرضا صادقی پور 

 شکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهاناستادیار دان؛  دکتر عفت بمبئی چی 

 فوتبال برتر لیگ در حاضر تیمهای عملکرد بر خانگی بازیهای تأثیر بررسی از است عبارت تحقیق این از هدف :چکیده

 و زده گل تعداد باخت، مساوی، برد، تعداد به مربوط اطالعات منظور این به .84-83 سال مسابقات در ایران
 از خارج و خانگی بازیهای در حاضر تیم 16 توسط شده  کسب امتیازات تعداد و قرمز و زرد تهایکار خورده،

 با و شده کسب نگاه یک در 84-83 فوتبال لیگ کتاب و www.soccerway.com سایت وب طریق از خانه

 تیمها عملکرد مثبت یرتأث دهندۀ  نشان تحقیق نتایج .است شده تجزیه و تحلیل تست t و استنباطی آمار از استفاده

 خارج بازیهای از بیشتر داری  معنی طور به خانگی بازیهای در برد تعداد که طوری به بوده، خانگی مسابقات در

 ، > p 05/0( بوده خانگی بازیهای از بیشتر خانه خارج بازیهای در باخت تعداد ،)p <، 69 /3 =t 05/0( بوده خانه
96 /5-t = (، است بوده بیشتر داری  معنی طور به خانگی بازیهای در دهز گل تعداد همچنین )05/0p < ، 30/4 t=( 
 نشان همچنین نتایج ).= p < ، 71/3- t  05/0( شد مشاهده کمتری خوردۀ گل تعداد خانگی بازیهای در نیز و

 است دار  معنی وتتفا و بوده خانه خارج بازیهای از بیشتر خانگی بازیهای در شده کسب امتیاز تعداد که دهد  می

) 05/0  p < ، 18/5 t = .( خانگی بازیهای در قرمز و زرد کارتهای تعداد نیز و آمده به دست مساوی تعداد بین اما 

 فواید به مربوط امتیازات درصد مجموع در ). < p 0 /05( نشد مشاهده داری  معنی تفاوت خانه خارج بازیهای و

 تحقیق این نتایج ).درصد 9/35 برابر در درصد 4/53( است بوده خانه خارج بازیهای از بیشتر خانگی بازی

 .است خانگی بازیهای در تیمها بهتر عمکرد دهندۀ  نشان

  بازی خانگی، فوتبال، برد، باخت:واژگان کلیدی

* E-mail: N.rahnama@livjm.ac.uk.
 

 مقدمه 
ورزشی های  رشته پرطرفدارترین جمله از فوتبال

رشتۀ این جهان کشورهای اکثر در .دنیاست در
و رفت صورت به و برتر لیگهای قالب در ورزشی
در آن در حاضر تیمهای و می شود انجام برگشت

 
رقابت به خانه خارج بازیهای و خانگی بازیهای قالب
عملکرد در یخانگ بازیهای میان، این در .پردازند  می

بررسی طریق از امر این و دارند مهمی نقش تیمها
بازیهای از تر  موفق خانگی، بازیهای در که تیمهایی
است تأمل قابل وضوح بـه کنند  می عمل خانه خـارج
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 40  ی لیگ برتر فوتبال ایران در بازیهای داخل و خارج خانهمقایسه عملکرد تیمها

 فوتبال بخصوص تیمی های  رشته در پدیده این ).10(

 تحقیق انفرادی بازیهای در اما، .است شده اثبات

 تنیس بازیکنان بهتر خانگی اجرای گرچه نشده،

  ).4( است مهم این کنندۀ  بیان اسپانیایی، و فرانسوی
 جمله از آن فواید و خانگی بازی پدیدۀ

 کشورهای در که است مهم تحقیقی موضوعات

 طور به استرالیا و انگلیس آمریکا، بخصوص خارجی

  .است شده رداختهپ آن به گسترده
 تخصصی های  رسانه از ای  عمده بخش امروزه

اند   فوتبال به فواید و مزیتهای بازی خانگی پرداخته       
1کارون و کورنیا ).7(

 را خانگی بازی فواید )1992( 

 تیمهای آن در که حالتی« :اند  کرده تعریف گونه این

 و رفت( متعادل به صورت که مسابقاتی در حاضر
 بازیهای درصد 50 از بیش شود  می امانج )برگشت

  ).10( »برند  می را خود
 دربارۀ مدون و منظم صورت به را، مطالعه اولین

 ورزشی، تیمهای عملکرد بر خانگی بازیهای تأثیر

2بارسکی و شوارتز
 گزارشهای آنها .دادند انجام )1977( 

هـای   رشته در خانگی بازی فواید زمینۀ در معتبری
 ).14( و بسکتبال تدوین کردند            هاکی، بیسبال  

 مختلف های  رشته در و زمینه این در تحقیقات سپس

مثال،  برای .یافت ادامه ای  گسترده طور به ورزشی
 ،)3( )2002 همکاران، و براون( فوتبال جام جهانی  

 پوالرد،( اروپا و انگلستان،آمریکا فوتبال لیگهای

 و،آگنی( هاکی و ،)12و10( )2006 پوالرد، ؛2005

 این در تحقیقاتی نیز کشورها سایر در ).7( )1994

 .است گرفته صورت زمینه
 عملکرد بر خانگی بازی مثبت آثار وجود چند هر

 و آن دالیل است، شده روشن ورزشی تیمهای بهتر
 ).9( نیست روشن خوبی به پدیده این اثر چگونگی

 مختلفی عوامل خود تحقیقات در محققان از بسیاری

 به می توان آنها جملۀ از که اند  ردهک گزارش را

 و تماشاگر، حمایت ناداوری، باال، نفوذ و قدرت
 بورنت( کرد اشاره بازی موقعیت و شرایط با آشنایی

 و نویل ؛1995 نورمن، و کالرک ؛1993 هیلدیچ، و
 12).9و 8 ،7( )2003 ولفسون، و نیوا ؛2002 همکاران،
3پوالرد

 بیسبال، های  رشته در تیم 37 تعداد )2002( 

 را شمالی آمریکای در یخ روی هاکی و بسکتبال

 خانگی بازیهای در آنها که شد متوجه و کرد بررسی

 سفر نتیجۀ در آنها عملکرد و داشتند بهتری عملکرد

 شود  داری کمتر می    معنی به ورزشگاه جدید به طور    

 اثبات خوبی به خانگی بازی مثبت اثر چند هر ).13(

4توماس است، شده
 تحقیقی در )2004( همکاران و 

 گزارش دادند انجام انگلستان فوتبال برتر لیگ در که

 از بهتر خانه خارج بازیهای در تیمها که کردند

  ).15( اند  بوده خانه داخل بازیهای
5کالرک

 بازی فواید پدیدۀ )2005( همکاران و 

 برد درصد طریق از را استرالیا فوتبال لیگ در خانگی

 پدیده این دانستن مؤثر ضمن و کردند سبهمحا تیمها

 با آشنایی و تماشاگر حضور تیمها، بهتر عملکرد بر

 ).4( اند  دانسته امر این دلیل ترین  مهم را زمین

 بازیهای در خانگی بازی اثر )2005( کالرک

 که مدالهایی تعداد و نوع به توجه با را المپیک

 کرد بررسی بودند آورده به دست میزبان کشورهای

 کشورهای برابر 3 میزبان کشورهای داد گزارش و

 بهتر عملکرد به امر این همچنین . اندبرده مدال دیگر

  ).5( است انجامیده آنها بعدی مسابقات در تیمها
 بازی اثر بررسی در )2005( پوالرد و پوالرد

 در پدیده این که دادند گزارش فوتبال در خانگی

                                                 
1. Corneya and Carron 
2. Schwartz and Barsky 
3. Pollard  
4. Tomas 
5. Clarke 
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 41 دکتر نادر رهنما، حمیدرضا صادقی پور، دکتر عفت بمبئی چی

 در اثر بیشترین .است هبود متفاوت اروپا مختلف نقاط

 منطقۀ در آن کمترین و بالکان منطقۀ کشورهای

 فوتبال اول ردۀ 4 در را اثر این آنها .است بوده بالتیک

 آن احتمالی علت ترین  مهم و دادند گزارش انگلستان

 ).11( اند  کرده عنوان تماشاگر حضور را
1 

 اثر وسیع  ایمطالعه در )2005( پوالرد و پوالرد

 مختلف های  رشته عملکرد بر را انگیخ بازی

 انگلیس و آمریکا در 2003 تا 1876 سال از ورزشی

 و کردند تحلیل را بازی 400000 آنها .کردند بررسی
 خانگی بازی اثر اخیر، دهۀ دو طی که شدند متوجه

 در فوتبال و بسکتبال یخ، روی هاکی های  رشته در

 خانگی بازی اثر کمترین .است یافته کاهش انگلیس

 در پدیده این اثر بیشترین و بوده بیسبال رشتۀ در

 در آنها .است بوده انگلیس در و فوتبال ورزشی رشتۀ

 بر خانگی بازی تأثیر علت ترین مهم تحقیق این

 عنوان خودی زمین با آشنایی را تیمها بهتر عملکرد

 در خانگی بازی اثر ) 2006 ( پوالرد ).12( اند  کرده

 سال 6 طول در جهان کشور 72 بین در فوتبال رشتۀ

 که است داده گزارش و کرده بررسی را گذشته

 منطقۀ کشورهای در اروپا در پدیده این تأثیر بیشترین

 .)10(است بوده اروگوئه کشور در آمریکا در و بالکان
 محققان که ای  گسترده مطالعات از کدام هیچ در

 رزشیو تیمهای عملکرد بر خانگی بازی اثر زمینۀ در

 فوتبال لیگ در پدیده این به داده اند، انجام فوتبال

 عواملی به آنها از کدام هیچ در و نشده توجهی ایران

 و زده گل تعداد قرمز، کارت زرد، کارت همچون
 این در ایران در همچنین .است نشده پرداخته خورده

 لذا، .است نگرفته صورت تحقیقی گونه هیچ زمینه

 بر خانگی بازیهای اثر هشد سعی تحقیق این در

                                                 
 .1384چاپ باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد سپاهان،  .1

 در ایران فوتبال برتر لیگ در حاضر تیمهای عملکرد

 .شود ارزیابی 84 -83 مسابقات

 شناسی  روش
 خانگی بازی تأثیر بررسی منظور به تحقیق این در

 ایران، برتر لیگ در حاضر تیمهای عملکرد بر

 تعداد مساوی، و باخت برد، تعداد به مربوط اطالعات

 و خورده گل و زده گل تعداد قرمز، و زرد کارتهای
 خارج و داخل بازیهای در شده کسب امتیازات تعداد

 حاضر و ایران فوتبال برتر لیگ در حاضر تیم 16 خانۀ

 سایت طریق از 84-83 سال مسابقات در

www.soccerway.com   کتـاب لیـگ فـوتبـال   و
1نگاه یک در 83 - 84

 .است آمده به دست 
 انحراف و میانگین تعیین ایبر توصیفی آمار از

 و استنباطی آمار از و نظر مورد متغیرهای استاندارد
 در نظر مورد متغیرهای مقایسۀ برای تست t کاربرد

 در .است شده استفاده خانه خارج و داخل بازیهای

 بررسی طریق از خانگی بازی فواید درصد تحقیق این

 بازی در آمده به دست مساوی تعداد و برد تعداد

 محاسبه )2006( پوالرد شیوۀ از پیروی با و خانگی

 کسب امتیازات مجموع که صورت بدین است، شده

 تعداد + 3 × برد تعداد( خانگی مسابقات در شده

 در کسب قابل امتیازات مجموع بر )100 × مساوی

 ).1 فرمول( است شده تقسیم خانه داخل بازیهای

 دار  معنی 05/0 از تر کوچک آلفای سطح در نتایج

 .است
 

 بازی فواید درصد محاسبۀ در پوالرد شیوۀ .1 فرمول

  :خانگی

 
 برد تعداد × 3 + مساوی تعداد × 100

 خانه داخل بازیهای در کسب قابل امتیازات مجموع
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 42  ی لیگ برتر فوتبال ایران در بازیهای داخل و خارج خانهمقایسه عملکرد تیمها

  های  یافته
 .است شده ارائه 2 و 1 جدول در تحقیق این نتایج

 بردهای تعداد که دهد  می نشان حاضر بررسی نتایج

 بیشتر از خارج خانه   ) 104(در داخـل خانه    حـاصل  

 ،p >05/0( است دار  معنی کامالً تفاوت و است )60(
69/3 = t.( خانگی بازیهای در حاصل باختهای تعداد 

 درخارج حاصل باختهای از کمتر داری  معنی طور به

 تعـداد امـا ).p، 96/5- = t > 05/0( اسـت خـانـه

 خانه وخارج خانه داخل در شده کسب مساویهای

 دداری مشـاهده نش    مسـاوی اسـت و تفـاوت معنـی    
)05/0 >p ، 162 /0 - = (t. 

 در زده گل تعداد که دهد  می نشان تحقیق نتایج

 بیشتر از بـازیهـای خارج خانه    ) 317(داخـل خـانه   

 ،p > 05/0( است دار  معنی کامالً تفاوت و بوده )215(
30/4 = t.( بازیهای در هخورد گل تعداد همچنین 

 )326( خانه خارج بازیهای از کمتر )211(خانگی
 ).p، 71/3- = t > 05/0( است دار  معنی تفاوت و بوده

 شده کسب زرد و قرمز کارتهای تعداد خصوص در

 نشان تحقیق نتایج خانه، خارج و خانگی بازیهای در

 مورد دو هر در قرمز کارتهای تعداد که دهد  می

 همچنین ).p < 05/0( )کارت 32( است بوده مساوی

 خارج بازیهای در آمده به دست زرد کارتهای تعداد

 تفاوت این اما )464 برابر در 490( بوده بیشتر خانه

 .)p، 08/1- = t < 05/0( است نبوده دار  معنی
 داخل بازی در آمده دست به امتیازات مقایسۀ

دهد که مجمـوع      خـانه و خـارج خـانه نشـان می       
ات کسب شده توسط تیمهـا در بـازیهـای          امتیـاز

داری بیشتر از بازیهای      به طور معنی  ) 388(خانگی  
 ).p، 18/5 = t > 05/0 ( اسـت )256(خـارج خـانه   

مجموع درصد امتیازات به دست آمدۀ خانگی         در
  درصد 9/35و در بازیهای خارج خانه       درصد 4/53

 .است

یق در تعداد و درصد متغیرهای مورد تحق. 1جدول 
 ) تیم16(بازیهای خانگی و خارج از خانه 

  داخل خانه  خارج از خانه
  تعداد درصد  تعداد درصد

 برد 103 41/63  60 58/36
 باخت 59 58/36  104 41/63

 مساوی 78 50  76 50
 گل زده 317 58/59  215 41/40
 گل خورده 211 29/39  326 70/60
 کارت زرد 464 63/48  490 36/51

 کارت قرمز 32 50  32 50
 امتیاز 388 24/60  256 75/39

 
درصد فواید بازی خانگی تیمهای حاضر در . 2جدول 

 )   تیم16(لیگ 

مجموع 
 امتیازات

درصد فواید
بازی خانگی مساوی  برد باخت

تعداد 
  بازی

 فوالدخوزستان 15 12 1 2 4/84 64
 ذوب آهن 15 11 2 2 7/77 58
 استقالل تهران 15 10 2 3 3/73 58
 پرسپولیس 15 10 3 2 1/71 55
 استقالل اهواز 15 9 2 4 7/68 44
 پاس 15 6 3 6 3/53 42
 ملوان 15 6 3 6 3/53 41
 ابومسلم 15 7 5 4 5/55 38
 صباباتری 15 4 3 8 4/44 35
 فوالدسپاهان 15 2 5 8 1/31 35
فجرشهیدسپاسی 15 4 5 6 40 35
 برق 15 7 3 5 7/57 33
 سایپا 15 3 5 6 3/33 31
 شموشک 15 7 4 3 3/53 31
 پیکان 15 3 6 5 1/31 24
 پگاه گیالن 15 2 7 6 6/26 20
  78 59 103  مجموع 240

 
 گیری  نتیجه و بحث
 عملکرد بر خانگی بازیهای تأثیر تحقیق، این در

 ایران 83–84 سال فوتبال لیگ در حاضر تیمهای

 سال از ایران بالفوت برتر لیگ .است شده بررسی

 7 از تیم 16 حضور با 83 سال در و شد شروع1380
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 43 دکتر نادر رهنما، حمیدرضا صادقی پور، دکتر عفت بمبئی چی

 همانند مسابقات این .شد برگزار کشور استان

 فوتبال دارای کشورهای سایر برتر لیگهای مسابقات

 خانه خارج و خانگی بازیهای صورت به ای  حرفه

و  پوالرد گفتۀ به که می شود برگزار )برگشت و رفت(
1گریگور مک بار لیناو)2005(پوالرد

 ).12(کرد مطرح 
 به دست امتیازات تعداد مجموع در تحقیق این در

 بازیهای از بیشتر خانگی بازی فواید عبارتی به و آمده

 9/35 برابر در درصد 4/53( است بوده خانه از خارج

 مثبت کامالً تأثیر دهندۀ  نشان تحقیق نتایج ).درصد

 لیگ در حاضر تیمهای عملکرد بر خانگی بازیهای

 خوزستان فوالد تیم مثالً که طوری به است، ایران برتر

 به دست خانگی بازیهای در که امتیازی بیشترین با

 تیم باخت .گرفت قرار مسابقات اول ردۀ در آورد

 برد 7 کسب مقابل در خانه، خارج بازیهای در برق

 .است پدیده این مثبت تأثیر از دیگری مثال خانگی
 آن نتایج تعیین و فوتبال مسابقات در خانگی بازیهای

 تماشاگران حتی و بازیکنان مربیان، .دارند مهمی نقش

 ).7( کنند  می صحبت خانگی برد از اطمینان با همیشه

 بررسی طریق از خود مطالعات در مختلف محققان

 خانگی بازیهای در فوتبال تیمهای که امتیازاتی تعداد

بر عملکرد و    را آن اثر و پدیده این اند  آورده به دست
 ،پوالرد)10)(2006(پوالرد .اند  کرده بررسی آنها نتایج

 ،)12( )2005( پوالر و پوالرد ،)11( )2005( پوالرد و
 ولـرا و ،)13( )2002( پـوالرد ،)4( )2005( کالرک

 در تیمها شدۀ کسب امتیازات از همگی ،)7( )2003(

 بر یخانگ بازی اثر تعیین منظور به خانگی بازیهای

 با آنها تحقیق نتایج و  اندکرده استفاده تیمها عملکرد

 و توماس چند هر .دارد همخوانی حاضر تحقیق
همیـن شیوه، به    از استفاده ضمن ،)2005( همکاران
 ).15( دست یافتند با این تحقیق مخالف نتـایجی

 در خانگی بازی اثر بررسی با )2006( پوالرد

 به صورت را امر نای جهان کشور 72 معتبر لیگهای

 چند هر وی تحقیق در .است کرده مطالعه ای  گسترده

 زیاد چندان مختلف کشورهای لیگهای بین اختالف

 کشور لیگ در خانگی بازی تأثیر بیشترین نبوده،

 آندورا کشور و کمترین در  )  درصد 95/87( بوسنی

 بازی تأثیر تحقیق این در .است بوده ) درصد 87/48(

 ،)درصد 90/64( چین آسیایی کشور چهار در خانگی
 کرۀ و ) درصد 56(، ژاپن   ) درصد 74/57(عربستان  

 است شده اثبات 2004 سال در )درصد 99/55( جنوبی

 این خود تحقیق در )2005( پوالرد و پوالرد ).10(

 کردند بررسی ورزشی مختلف های  رشته در را پدیده

 یشترینب خانگی بازی اثرمثبت تأیید با فوتبال رشتۀ در و

 7/72 با و انگلیس 1895 - 96 سال لیگ در را آن اثر

 دیگری تحقیقی در همچنین .اند  داده گزارش درصد

 لیگ در را پدیده این تأثیر بیشترین سال همان در

 ).11( داده اند گزارش )درصد9/63( فرانسه فوتبال
1 

 در گرفته صورت تحقیقات از کدام هیچ در

 به توجهی گونه هیچ حاضر تحقیق برخالف گذشته،

 نشده قرمز و زرد کارتهای و خورده و زده گلهای

 میانگین که دهد  می نشان حاضر تحقیق نتایج .است

 81/19( بوده خانه خارج از بیشتر خانه، در زده گل

 بوده دار  معنی تفاوت و )گل 43/13 برابر در گل

 از کمتر خانه در خورده گل میانگین همچنین .است

 بوده دار  معنی تفاوت و بوده خانه جخار بازیهای

 حاضر تحقیق در ).گل 37/20 برابر در 18/13( است

 کسب در تأثیری خانگی بازیهای که شد مشخص

  .است نداشته قرمز و زرد کارتهای تعداد
 بازی اثر چگونگی توضیح در مختلف محققان

 مختلفی توضیحات و الگو تیمها، بهتر نتایج بر خانگی

 الگویی )2005( پوالرد مثال طور به .دکرده ان مطرح

  ).11( است کرده مطرح زمینه این در را

                                                 
1. Macgregor 
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 )11(در خصوص پدیده فواید بازی خانگی ) 2005(مدل توضیحی پوالرد و پوالرد . 1شکل 
 
 

 این از یک هر جداگانه طور به مختلف محققان

 خانگی بازی بر را آن تأثیر و کرده بررسی را عوامل

 ن و همکارا  1برای. اند  ی مطالعه کرده  تیمهای ورزش 
 بازیهای در بازیکنان که اند  داده گزارش )2002(

 اضطراب و بیشتر نفس عزت و نفس به اعتماد خانگی

 دالیل از یکی توان  می را امر این ).7( دارند  کمتری

 در ایران برتر لیگ در حاضر تیمهای موفقیت

2لرا .کرد قلمداد خانگی مسابقات
 املع )203( 

 در دلیل ترین  مهم را بازی موقعیت و زمین با آشنایی

3نویل ).7( داند  می تیمها ورزشی بهتر نتایج کسب
 و 

 را تماشاگران حمایت نقش )1996( همکاران

 تیمهای بهتر عملکرد بر را آن اثر و  اندکرده بررسی

  ).9( می کنند تأیید فوتبال
 یتحما و نقش به توان  می نیز ایران کشور در

 جوی مختلف شرایط در که کرد اشاره تماشاگران

 از یکی امر این .کنند  می پیدا حضور ورزشگاهها در

  .تیمهاست بهتر عملکرد احتمالی دالیل

 گرفت نتیجه توان  می شده انجام مطالعۀ از آنچه

 به است، خانگی بازیهای در تیمها بهتر عملکرد

 9 ت،مسابقا در حاضر تیم 16 مجموع از که طوری
 را خود خانگی مسابقات از درصد 50 باالی تیم

 خانه خارج بازیهای در تیمها محسوس افت .اند  برده

 تیم برد عدم مثال برای است، بارز نمونه های جمله از

 123 .خانه خارج بازیهای در برق
بـررسی علل کاهش عملکرد تیمهای ورزشی و           

 یتیمها عملکرد بهترکردن جهت در راههایی مطالعۀ
 موضوعاتی جمله از خانه خارج مسابقات در ورزشی

 بررسی .پرداخت آن به توان  می که است تحقیقی

 جمله از ملی تیمهای نتایج بر خانگی بازیهای تأثیر

 توان  می که است دیگری موضوع فوتبال ملی تیم

 .کرد بررسی

                                                 
1. Bray 
2. Lerra 
3. Nevill 
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