
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


192

مقایسه منفعت بازی های خانگی در لیگ برتر هندبال ایران با لیگ برتر هندبال کشورهای مختلف دنیا

فرهاد فتحی1، علیرضا الهی2، احمد ساریجالو3و صالح دستوم4
1و3. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2. استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
4. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیالن

مقدمه
هندبال در اکثر کشورهای جهان در قالب لیگهای برتر و به صورت رفت و برگشت انجام میشود و تیمهای حاضر 
در آن در قالب بازیهای خانگی خارج از خانه به رقابت میپردازند. در این میان، بازیهای خانگی در عملكرد تیمها 
نقش مهمی دارند و این امر از طریق بررسی تیمهایی که در بازیهای خانگی، موفقتر از بازیهای خارج از خانه عمل 

میكنند روشن میشود )6(.
در  تیمهای حاضر  آن،  در  که  کردهاند  تعریف  را حالتی  بازیهای خانگی  منفعت  تاثیر   )1992( کارون  و  کورنیا 
مسابقاتی که بهصورت رفت و برگشت انجام میشود، بیش از 50 درصد بازیهای خود را میبرند )2(. پژوهشگران وجود 
منفعت بازی خانگی را در تیمهای مختلف از رشتههای ورزشی گوناگون بررسی کرده و ارتباطی قوی را میان تاثیر 
بازیهای خانگی و ورزشهای داخل سالن )هندبال، هاکی روی یخ و بسكتبال( گزارش نمودند. آنها معتقدند که خانگی 

بودن بازی در ورزشهای میدانی مانند بیسبال و فوتبال تاثیر ضعیفتری دارد )8(.
هر چند نتایج پژوهشها نشان میدهد تیمهایی که از طرف تماشاگران حمایت میشوند، بیش از 50 درصد بازیهایی را 
که میزبان هستند میبرند با این حال محققان و پژوهشگران در 15 سال اخیر توجه ویژهای را به پدیده منفعت بازیهای 
خانگی معطوف داشتهاند که هدف اصلیشان، عالوه بر بررسی چنین پدیدهای، یافتن علل و عوامل مربوط به آن است 
نتیجه گرفتند که  بازی خانگی بررسی کرده و  بر منفعت  تاثیر سوگیری داور را  )7(. بویكو و همكارانش )2007( 
تصمیمات داور به خصوص در اعالم پنالتی و نشان دادن کارتهای زرد و قرمز به نفع تیمهای میزبان دارای سوگیری 
بوده و این سوگیری میتواند ناشی از واکنشهای رفتاری و روانشناختی داور به سروصدای تماشاگران در ورزشگاهها 
باشد )1(. همچنین رناتا و دزسو )2006( در پژوهشی با عنوان جنبههای روانی منفعت بازیهای خانگی نشان دادند 
که این مسئله بیشتر میتواند تحت تاثیر چهار عامل باشد: سر و صدای جمعیت حمایتكننده، آشنایی با زمین، مسافرت 

و قوانین )7(.
اشتراوس و بیرسچوال )2008( لیگ ملی هندبال آلمان را بین سالهای 1977 تا 2000 را مورد مطالعه قرار دادند، 
یكی از موارد نتایجی که میتوان از نتایج ارائه شده توسط آنها به آن اشاره کرد این است که میزان منفعت بازیهای 
خانگی بیش از 72 درصد است )10(. ملتاکوس و بایوس )2010( به این نتیجه رسیدند که در لیگهای هندبال هفت 
کشور اروپایی براساس نتایج 10358 بازی برگزار شده از هفت فصل 2003-2002 تا 2009-2008 میزان منفعت 
بازی خانگی معناداری وجود دارد. کمترین منفعت، 57.7 درصد برای دانمارک و بیشترین منفعت، 63.8 درصد برای 

آلمان بود )4(.
با توجه به اهمیت تاثیر بازی خانگی بر عملكرد تیمهای ورزشی هندبال، و این مهم که تا کنون به این پدیده در 
لیگ هندبال ایران توجه کمتری شدهاست، محققان بر آن شدند تا تاثیر این پدیده را در لیگ هندبال ایران بررسی کنند. 
همچنین با وجود تحقیقات متعدد در زمینه تاثیر بازی خانگی بر عملكرد تیمهای هندبال در نقاط گوناگون جهان، 

تاکنون پژوهشی درباره منفعت بازیهای خانگی در ایران صورت نگرفتهاست.
روششناسی تحقیق

این پژوهش توصیفی و از نوع عّلی یا پس از وقوع بوده و به منظور بررسی تاثیر منفعت بازی خانگی بر عملكرد 
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تیمهای حاضر در لیگ برتر هندبال ایران و مقایسه آن با لیگهای معتبر پنج کشور صاحب هندبال در جهان به اجرا 
درآمد. اطالعات مربوط به تعداد برد، مساوی، باخت، گل زده و گل خورده تمامی تیمهای حاضر در لیگ هندبال 
کشورهای مختلف )264 تیم( در بازیهای خانگی و در سه فصل از مسابقات لیگ )2010-2009 تا 2012-2011( از 
 Handball Iran .R.I  و info.ihf.www ،com.handballway.www طریق سایتهای اینترنتی بهویژه سایتهای
اسپانیا، سوئد،  اروپا )آلمان،  از قاره  این بررسی کشورهای منتخب  Federationجمعآوری و پردازش گردید. در 
دانمارک و فرانسه( انتخاب شدند و در نهایت تمامی اطالعات با دادههای جمعآوری شده از نتایج سه دوره لیگ برتر 

هندبال ایران )1391-1389( مقایسه شد.
در این پژوهش منفعت بازی خانگی از طریق بررسی امتیازات کسب شده در بازیهای خانگی و با پیروی از شیوه 
پوالرد محاسبه شد. بدین صورت که مجموع امتیازات کسب شده در مسابقات خانگی بر مجموع امتیازات قابل کسب 

در بازیهای داخل خانه تقسیم گردید )6(.
یافتهها

اسپانیا  به کشور  فرانسه )59.08درصد( و کمترین مربوط  به کشور کشور  بازی خانگی مربوط  باالترین منفعت 
)52.31 درصد( است. باالترین میانگین گل زده در هر بازی در لیگ آلمان )31.125( و کمترین میزان آن در لیگ 
سوئد )21.08( میباشد. بیشترین و کمترین میانگین گل خورده هم متعلق به همین دو کشور است )28.02 در برابر 

.)17.603
در  مختلف  و کشورهای   )56/15( ایران  در  بازی خانگی  منفعت  مقایسه  درباره  مستقل   t آماری  نتایج  خالصه 
جدول شماره 1 آمده است. با توجه به این جدول، اگرچه منفعت بازی در ایران نسبت به کشورهای اسپانیا )52/31( 
و سوئد )54/12( باالتر بود ولی اختالف معنیدار نشد )p‹05/0(. همچنین علیرغم پایین بودن منفعت بازی خانگی 
در ایران نسبت به کشورهای دانمارک )57/19(، آلمان )57/51( و فرانسه )59/08( اختالف از نظر آماری معنیدار 

  .)05/0›p( نشد

جدول شماره 1. آزمون مقایسه آماری منفعت بازی خانگی در ایران با کشورهای مختلف جهان

نتیجه آزمون tمقدار tfDpکشور

معنیدار نیست0/76880/715-آلمان

معنیدار نیست1/10280/513اسپانیا

معنیدار نیست0/73670/237سوئد

معنیدار نیست0/53670/537-دانمارک

معنیدار نیست1/73670/971-فرانسه

بحث و نتیجه گیری
  در این پژوهش تاثیر منفعت بازیهای خانگی در سه فصل از لیگ برتر هندبال ایران ارزیابی شده و سپس با نتایج 

سه فصل لیگهای معتبر هندبال قارههای مختلف دنیا مقایسه شد.
آلمان  بازی خانگی در طول دورههای مختلف در هندبال  منفعت  تغییرات  بررسی    کویاما و رید )2008( در 
دریافتند که منفعت بازیهای خانگی در اواسط دهه 1980 با کاهش محسوسی مواجه شدهاست. آنها دلیل این کاهش 
را پخش تلویزیونی مسابقات میدانستند )3(. توسعه شبكههای استانی و پخش تلویزیونی مسابقات از این شبكهها 
احتماال تاثیر بهسزایی در کاهش استقبال تماشاگران از مسابقات و درنتیجه میتواند در منفعت بازی خانگی تیمهای 

میزبان موثر باشد.
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پوالرد و همكاران )2008( میانگین منفعت بازی خانگی در پنج دوره )2007-2003( از مسابقات لیگ هندبال 
اسپانیا را برابر 51/23 درصد و علت آن را مسافرتهای کوتاه و یكسان بودن شرایط آب و هوایی در این کشور میدانند 
)9(. با توجه به موقعیتهای متفاوت جغرافیایی و آب و هوایی در نقاط مختلف ایران، میتوان گفت نتایج پژوهش فوق 

با نتایج حاصل از این پژوهش همخوانی دارد.
نویل و همكاران در پژوهش خود شواهدی را مبنی بر حمایت و سر و صدای تماشاگران به عنوان عامل تاثیرگذار 
بر قضاوت داوران و در نتیجه باال بردن تاثیر منفعت بازی خانگی عنوان کردند )5(. که این با نتایج تحقیق همخوانی 

دارد، چون لیگ برتر هندبال آلمان و فرانسه پرتماشاگرترین لیگهای هندبال میباشند.
با توجه به اهمیت موضوع، حجم مطالعات و تنوع پژوهشهای صورت گرفته در کشورهای خارجی به نظر میرسد 
بررسی تاثیر منفعت بازیهای خانگی در سایر رشتهها، در ورزش بانوان و در مسابقات متفاوت کشور، از جمله مسائلی 
هستند که در آینده میتوان به آنها پرداخت. در مجموع میتوان نتیجهگیری کرد از آنجایی که پدیده منفعت بازی خانگی 
در کشور ایران نیز همچون سایر نقاط دنیا میتواند در عملكرد تیمها موثر باشد، بنابراین بهتر است مدیران باشگاهها 
ضمن مطالعه و شناسایی عوامل موثر بر این پدیده از این امتیاز به نحو احسن استفاده کنند و حداکثر بهرهبرداری را 

از شرایط میزبانی داشته باشند.
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