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دارد.  یباز کی جهینت نییدر تع ينقش مهم ،يمیت هایدر ورزش يزبانیم 

 هایدر رقابت هامیبر عملکرد ت يزبانیم ریتأث نییپژوهش با هدف تع نیا

ي لی. پژوهش حاضر از نوع تحله استانجام گرفت رانیبرتر فوتبال ا گیل

 شرو از هاداده آوریجمع ی. براشده استانجام  يدانیکه به صورت م بوده،

برابر و به صورت  قیتحق یآمار یاستفاده شد. جامعه و نمونه ایکتابخانه

در طول  رانیبرتر فوتبال ا گیل هایحاضر در رقابت میت 33کل شمار، 

 لیو تحل هی. به منظور تجزباشديم 89-88و  88-81، 81-89 هایفصل

 هندگانچ ونیو رگرس رهیتک متغ ونرگرسی کلموگروف، آزمون از ها،داده

 يخانگ هاییباز ازیامت ،چندگانه ونیرگرس لیو تحل هیتجزبا استفاده شد. 

یتعداد گل خورده در باز و (153/0) يخانگ هایی(، تعداد باخت باز999/0)

عوامل مؤثر بر  یقو هایکننده ينبیشی(، به عنوان پ-531/0) يخانگ های

. با توجه به نددیبرتر فوتبال مشخص گرد گیل هایمیت يعملکرد ورزش

 ازاتیکسب امت شیکرد که افزا یگیرنتیجه توانيدست آمده مه ب جینتا

و کاهش تعداد  يخانگ یهایکاهش تعداد باخت در باز ،يخانگ یهایباز

 گیل هایمیت يدر بهبود عملکرد ورزش ،يخانگ یهایگل خورده در باز

 يزبانیکه م داد اننش هاداده لیو تحل هیتجز جیبرتر فوتبال مؤثر است. نتا

 .دارد رانیبرتر فوتبال ا گیل هایمیبر عملکرد ت يقابل توجه ریتأث

 

 های کلیدیواژه

 .عملکرد در فوتبال ،يزبانیم ران،یبرتر فوتبال ا گیل

 

 
 
 

 Hosting in team sports has an important role in 

determining the outcome of a game. This research aims 

to address the influence of hosting on the performance 

of teams in Iran's Premiere League. The current research 

is of analytical- descriptive type as has been conducted 

as a field study. The data acquisition was done with the 

library method. The statistical population and sample are 

equal and include 23 teams of Iran's Premiere League 

during 2007-2008, 2008-2009 and 2009-2010 seasons. 

To analyze the data, kolmogorov test, single-variable  

regression and Multiple regression were used. Multiple 

regression analysis indicated that, Home game score 

(0.996), Number of failures in home games (0.742) and 

Number of conceded goals in home games (-0.437), 

were determined as the strongest predicators of factors 

influencing sportive performance of football teams in 

premier league. According to the results, it can conclude 

that the increasing of home game score, decreasing of 

number of failures in home games and decreasing of 

conceded goals in home games, have effect on 

improvement performance of Iran football teams in 

premier league. In a nutshell, the results indicate that 

hosting have a noticeable effect on the efficacy of the 

teams in Iran's Premiere League.  
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 مقدمه
رهنگي ی اجتماعي، فمیزباني مسابقات مهم، موجب توسعه

و اقتصادی کشور میزبان و در نتیجه مطرح شدن در 
شود؛ ی فرهنگ ورزش ميالمللي و توسعهی بینعرصه

عالوه بر این، میزباني، ساخت و مرمت امکانات عمومي از 
های حمل و نقل عمومي ها و سیستمها، فرودگاهجمله جاده

همچین میزباني، فرصتي است تا  ؛(3) شودرا نیز موجب مي
شور میزبان به مواردی مانند ساخت و مرمت امکانات ک

. ی تجهیزات استاندارد و روزآمد بپردازدورزشي و توسعه
های ورزش ی امکانات و زیرساختمیزباني موجب توسعه

ی ی تجهیزات ورزش قهرماني، توسعهقهرماني، توسعه
، (يـابع انسانـی منوسعهـت) داوران و مربیان سطح باال

ی سایر ن قهرماني و توسعهـاویـرای عنـگیزه بـش انـافزای
ی منابع توسعه. شودمنابع پشتیبان ورزش قهرماني مي

ی کشور میزبان ی تدوین شدههمراه برنامهپشتیباني به 
ی ی فرآیندهای ورزش قهرماني، موجب توسعهبرای توسعه

طور نمونه، در به. شودورزش قهرماني کشور میزبان مي
میلیون دالر صرف  333 سیدني، 3000 مپیکهای البازی

 ی فرآیندهای ورزش قهرماني استرالیا شدی توسعهبرنامه
همچنین با بررسي وضعیت کسب مدال طالی  (.3)

ی قبل از آن، ی میزباني و دورهکشورهای میزبان در دوره
توان تأثیر میزباني بر ورزش قهرماني را در کشورهای مي

ایج به دست آمده حاکي از آن است نت. مربوط مشاهده نمود
 9/1 های طالی کشورهای میزبان ازکه تعداد متوسط مدال

مدال در دوره  9/13 مدال در دوره قبل از میزباني تا
 1طبق نظر برنارد و باس(. 4) میزباني افزایش داشته است

 8/1 یطور معمول برنده، کشورهای میزبان به(3005)
هایي که بر اساس تولید مدال ها به غیر ازدرصد از مدال

 شوند.ناخالص داخلي، برای آنها در نظر گرفته شده بود، مي
های طالی کشورهای میزبان، بنابراین، تعداد متوسط مدال

ی ه دورهـت بـدال نسبـداقل دو مـاني، حـدر دوره میزب
نشان   3لویي و سوئن. (8قبل از میزباني رشد داشته است )

 15 یپکن، کشور چین برنده 3008 کدادند که در المپی

                                                                     
1. Bernard & Busse  

2. Lui & suen     

ن ـآت 3005 هایي شد که در المپیکدرصد بیشتر از مدال
ب کرده بود و این امر مربوط به میزباني آن کشور ـکس
 .(33باشد )مي

در شي ی ورزشتههارترین ارجمله پرطرفدل از فوتبا
قالب در شي ورزشتة رین ن اجهای هارکثر کشودر ا. نیاستد

د و تیم ميشوم نجاابرگشت و فت رت ربه صوو  برتری هالیگ
رج خای از هایزباو خانگي ی هایزقالب بادر آن، در حاضر های 

در خانگي ی هایزبان، ین میادر ا. نددازقابت ميپررخانه به 
سي رطریق براز مر این و اند دارنقش مهمي ها د تیمعملکر

رج اـخی هااز بازیموفقتر ، خانگيهای در بازیکه هایي تیم
ه ین پدیدا(. 1) ستاقابل تأمل ح ضووه ـب، خانه عمل ميکنند

در ما ا ؛سته اشدت ثبال افوتباخصوص بهتیمي ی شتههادر ر
ادی این امر مورد تحقیق قرار نگرفته است، نفرهای ابازی

ی و نسواتنیس فرن یکنازخانگي بهتر باای جراگرچه 
خانگي زی باة یدپد(. 13) ستاین مهم ة اکنندنبیا، سپانیایيا

در ست که اتحقیقي مهم ت جمله موضوعاآن از ید افوو 
-لیا بهاسترو انگلیس ، امریکابه خصوص آجي رخای هارکشو

ای هبخش عمدوزه مرا. سته اخته شدداپرآن به ده گسترر طو
زی باهای و مزیتید ابه فول تخصصي فوتبای سانههااز ر

زی ید باا( فو1993رون )کاو نیا رکو(. 31) نداختهداخانگي پر
های حالتي که در آن تیم"اند را این گونه تعریف کردهخانگي 

حاضر در مسابقاتي که به صورت متعادل )رفت و برگشت( 
های خانگي خود را درصد از بازی 40شود، بیش از انجام مي

(. هر چند وجود آثار مثبت بازی خانگي بر 15) "برندمي
شن شده است، ولي دالیل های ورزشي روعملکرد بهتر تیم

ری از بسیاچگونگي اثر این پدیده به خوبي روشن نیست. 
ند ادهکرارش گزرا مل مختلفي اعود خوت تحقیقان در محققا

قدرت و نفوذ باال، ناداوری، به ان توی آنها مياز جملهکه 
حمایت تماشاگر و آشنایي با شرایط و موقعیت بازی اشاره کرد 

خانگي زی ثر بااتوضیح چگونگي در ف مختلن (. محققا33،11)
اند. ح کردهمختلفي مطرت توضیحاو لگو ها، اتیمبر نتایج بهتر 

ح مینه مطرزین ( الگویي را در ا3004) 3ردپوالل مثار طوبه
 (.1)شکل، ست ده اکر

                                                                     
3. Pollard      
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 (3( در خصوص پدیده فواید بازی خانگي )3004) و پوالردمدل توضیحي پوالرد  .4شکل 

 
های بازیتأثیر رة باون درمدو طالعه منظم لین ماو

 1سکيرباو تز ارشورا شي ی ورزهاتیمد خانگي بر عملکر
مینة ی در زمعتبرهای آنها گزارش. ندم دادنجا، ا(1911)

ل بسکتبال و بیسبا، هاکيی اـشتههدر رخانگي زی ید باافو
و در مینه زین ت در اسپس تحقیقا(. 31) نددین کروتد
، (9) لجهاني فوتبامجال، مثاای شي برورزمختلف ی شتههار

 هاکيو  (34و  39) پاو ارومریکا ن، آنگلستال افوتباهای لیگ
ها نیز رسایر کشودر  مه یافت.ای ادادهگسترر طوبه ،(9)

لین مطالعه او (.3)ست اگرفته رت مینه صوزین در اتحقیقاتي 
ل را فوتباهای د تیمخانگي بر عملکرزی مینة مزیت بادر ز

مزیت ی د پدیدهتحقیق خوم داد، وی در نجاا( 1983) 3یيدو
ن میزباهای تیمموفقیت بهتر ن دادن با نشارا خانگي زی با

سپس . (1ن داد )اـنشل اـجهاني فوتبماـجت مسابقادر 
های ، اثر بازی خانگي را بر عملکرد تیم(1989) پوالرد

رده مثبت گزارش ک فوتبال لیگ انگلیس بررسي و آنرا کامالً
طور گسترده ادامه بعد از آن، تحقیقات در این زمینه به. است

پدیده مزیت بازی خانگي را در ( 3004) 3کالرک. (31یافت )
لیگ فوتبال استرالیا بررسي کرد و ضمن مؤثر دانستن این 

نویل،  .(13درصد گزارش نمود )  90 امر، میزان تأثیر را 

                                                                     
1. Schwartz & Barsky 

2. Dowie 

3. Clarke 

ها و تجربه را ران تیم، تأثیر تماشاگ(3003) 5بالمر و ویلیامز
و به این نتیجه رسیدند  بر روی تصمیمات داور بررسي کردند

که داوران در وضعیت پر بودن استادیوم، خطای کمتری در 
بنابراین، . شوندمقایسه با خالي بودن استادیوم مرتکب مي
توانند بر روی تماشاگران به عنوان فواید بازی خانگي مي

های تیم میزبان تأثیر بگذارند بازیعملکرد داوران و نتایج 
ضمن تجزیه و تحلیل ( 3004) 4کارمیشل و توماس .(33)

اطالعات مربوط به لیگ برتر انگلستان نشان دادند که تیم 
میزبان نسبت به تیم میهمان، از لحاظ آماری برتری 

(. همچنین 10های حمله دارد )ی شاخصمعناداری در همه
های المپیک را با انگي در بازی، اثر بازی خ(3004) کالرک

هایي که کشورهای میزبان به توجه به نوع و تعداد مدال
دست آورده بودند، بررسي کرد و گزارش داد کشورهای 

همچنین این . اندبرابر کشورهای دیگر مدال برده 3 میزبان
ها در مسابقات بعدی آنها انجامیده امر به عملکرد بهتر تیم

های تیم در رشته 31 ، تعداد(3003) پوالرد .(13است )
بیسبال، بسکتبال و هاکي روی یخ در آمریکای شمالي را 

های خانگي بررسي کرد و متوجه شد که آنها در بازی
ی سفر به عملکرد بهتری داشتند و عملکرد آنها در نتیجه

 .(38شود )داری کمتر ميطور معنيورزشگاه جدید به

                                                                     
4. Nevill & et al   

5. Carmichael & Thomas   
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ی مشابهي را دربارة عهمطال( 3009) 1سکین و پوالرد 
ترکیه یکي از کشورهایي . ای ترکیه انجام دادندلیگ حرفه

ی های اخیر رشد قابل توجهي در رشتهاست که در سال
طوری که تیم ملي این کشور در جام فوتبال داشته است، به

 .(33مقام سوم جهان را کسب کرد ) 3003 جهاني
با تجزیه و ( 3009) 3سانچز، کالوو، لئو، پوالرد و گومز

ی اول و لیگ های خانگي در لیگ دستهتحلیل فواید بازی
های دسته دوم اسپانیا، به این نتیجه رسیدند که فواید بازی

 9/94 و در لیگ دسته دوم 3/99 خانگي در لیگ دسته اول
-درصد است و هیچ گونه اختالف معناداری در مزیت بازی

 3گلدمن .(35)های خانگي بین این دو لیگ مشاهده نشد 
های خانگي در لیگ ملي هاکي با بررسي فواید بازی( 3009)

آمریکا، به این نتیجه رسید که تفاوت معناداری بین پیروز 
های خارج از خانه وجود های خانگي و بازیشدن در بازی

با انجام یک مطالعه با ( 3011) 5همچنین پناس (؛11دارد )
ها بر عملکرد در تیم تأثیرات مکان بازی و کیفیت" موضوع

زده، شوت به این نتیجه رسید که تعداد گل ،"ایفوتبال حرفه
طور به...  در چارچوب، حمالت، پاس سالم، دریبل کامل و

معناداری برای تیم میزبان در مقایسه با تیم میهمان بیشتر 
 مزیت وجود ،(3010) 4جامیسون پژوهش نتایج. (35بود )
 فوتبال قبیل از ورزشي هایهرشت تمامي در خانگي بازی

 تنیس، بیسبال، فوتبال، بوکس، یخ، روی هاکي آمریکایي،
 لحاظ از اما کرد، تأیید را و کریکت بسکتبال گلف، راگبي،
. داشت وجود ورزشي هایرشته بین معناداری تفاوت آماری
 از ورزشي هایرشته سایر با قیاس در فوتبال یرشته

 فوتبال از پس بود، رخوردارب خانگي بازی مزیت بیشترین
 را خانگي بازی مزیت باالترین بسکتبال و راگبي هایرشته

 در خانگي بازی مزیت میزان کمترین که حالي در. داشتند
 آمریکایي فوتبال و کریکت گلف، بال،بیس هایرشته

 تأثیر پژوهشي در ،(3011) 9پوالرد و گومز .(30شد ) مشاهده
 مختلف هایرشته از تیم نه عملکرد بر خانگي هایبازی

 هاکي، فوتسال، هندبال، بسکتبال، بال،بیس شامل ورزشي
 نتایج کردند؛ بررسي را واترپلو و والیبال فوتبال، راگبي،

 را ورزشي رشته نه تمام در خانگي بازی مزیت وجود پژوهش
 بین معناداری اختالف که داد نشان هابررسي. کرد تأیید

                                                                     
1. Seckin & Pollard  

2. Sanches & et al     

3. Goldman  

4. Penas    

5. Jamieson 

6. Gomez & Pollard                                

های خانگي وجود اظ مزیت بازیلح از ورزشي هایرشته
 کمترین و%( 91) راگبي در خانگي بازی مزیت دارد، بیشترین

واترپلو  ،%(1/44) والیبال هایرشته در خانگي بازی مزیت
گارسیا و  .(19شد ) مشاهده%( 3/48) هاکي و%( 3/49)

های خانگي را در ( در پژوهشي مزیت بازی3013) 1همکاران
 بررسي مورد 3011 تا 1938های الاللیگای اسپانیا بین س

 فصل 80 شامل تحقیق این در مطالعه مورد نمونه. دادند قرار
 بازی مزیت. بود هارقابت این در شده انجام بازی 33014 و

 برد هر به که زماني) 1994-1938 هایسال بین در خانگي
 همچنین. درصد بود 8/10 با برابر ،(گرفتمي تعلق امتیاز دو

 1/49 ،3011-1994 هایسال بین خانگي هایبازی مزیت
 8گومز و پریتو اخیر هایبررسي .(19شد ) برآورد درصد

 درصد که داد نشان اسپانیا هندبال ایحرفه لیگ در( 3013)
 9/91 مردان برای رشته این در خانگي هایبازی مزیت
 و پریتو .(30بود ) درصد 3/49 زتان برای و درصد

 خانگي را هایبازی مزیت پژوهشي، در ،(3013) 9همکارانش
 زنان و مردان واترپولوی دوم دسته و اول دسته لیگ در

 که رسیدند نتیجه این به و قرار دادند بررسي اسپانیا مورد
 دسته و اول دسته لیگ دو هر در خانگي هایبازی مزیت

 از پس. دارد وجود زنان برای هم و مردان برای هم دوم
 تفاوت فصل، هر در لیگ هر رایب رقابتي تعادل کنترل

 مزیت شد، مشاهده زنان و مردان هایلیگ بین معناداری
 زنان لیگ با قیاس در( 90/48) مردان لیگ خانگي هایبازی

 در( 3011) خورشیدی و عسگری .(31بود ) بیشتر( 10/43)
 در میزبان کشورهای عملکرد بر میزباني تأثیر پژوهشي

 قرار بررسي مورد را زمستاني و تابستاني المپیک هایبازی
 میزباني درخواست با کشورها که رسیدند نتیجه این به و داده

 اقتصادی، یتوسعه یزمینه خانگي، بازی مزیت از استفاده و
 هایجنبه و گردشگری محیطي، زیست سیاسي، فرهنگي،

 بهتری عملکرد همچنین و آورندمي فراهم را رواني–روحي
 بیشتری هایمدال و داده نشان ودخ از هارقابت این در

 .(1کنند )مي کسب
های لیگ برتر عملکرد تیم( 1384) رهنما و همکاران

های میزبان و میهمان مقایسه کردند فوتبال ایران را در بازی
-طور معناداری تعداد بردها، گلو به این نتیجه رسیدند که به

ها هایي که تیمهای زده و امتیازات کسب شده در بازی
های خارج از خانه بیشتر میزبان هستند، در قیاس با بازی

                                                                     
7. García & et al  

8. Prieto & Gomez 

9. Prieto et al        
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 پژوهشي دیگر در( 1384) همکارانش و رهنما .(1است )
-لیگ در حاضر هایتیم عملکرد بر خانگي هایبازی تأثیر

 را 3004 و 3005 فصل در آسیایي کشورهای فوتبال های
 بیشتر در که داد نشان آنها تحقیق نتایج کردند؛ بررسي

 هم و شرقي جنوب و شرق منطقه در هم آسیایي ورهایکش
 بازی مزیت پدیده آسیا، غرب جنوب و غرب منطقه در

-بازی در هاتیم و بود مؤثر کامالً هاتیم عملکرد بر خانگي

طهماسبي  .(3آوردند ) دست به بهتری امتیازات خانگي های
 در میزباني امتیاز بررسي" عنوان با خود پژوهش در( 1390)
 امتیاز که رسید نتیجه این به ،"ایران فوتبال برتر گلی

 درصد 91 میانگین طوربه ایران فوتبال برتر لیگ در میزباني
 و%( 91) انگلستان نظیر کشورهایي برتر لیگ با و است

 وی هایتحلیل و تجزیه. دارد شباهت( درصد 4/91) ترکیه
-تیم برای جوی شرایط و مسافت نظیر عواملي که داد نشان

 برتر لیگ در میهمان هایتیم برای و امتیاز، میزبان های
 ترینمهم. شوندمي محسوب اصلي چالش ایران فوتبال
 حمایت از: عبارتند میزباني امتیاز بر اثرگذار عوامل

 وضعیت با آشنایي مسافرت، آثار ،(حاضر جمعیت) تماشاگران
 آثار و( داریبوم) بومي تعصب داور، سوگیری مسابقه، محل
  .(5شناختي )روان

ی تأثیر بازی خانگي در تحقیقات متعددی که در زمینه
های فوتبال در نقاط گوناگون جهان صورت بر عملکرد تیم

گرفت، به لیگ برتر فوتبال ایران توجه چنداني نشد؛ بنابراین 
با توجه به گستردگي ورزش فوتبال در ایران و اهمیت 

مل در این خصوص ی میزباني، اجرای تحقیقي کاپدیده
ضروری به نظر رسید. هدف این تحقیق، بررسي تأثیر 

های لیگ برتر فوتبال ایران ي بر روی عملکرد تیمـمیزبان
 بوده است. 

 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحلیلي بوده و به صورت میداني انجام 
تیم حاضر  33 ی آماری این تحقیق، شامل شده است. جامعه

 هایبرتر فوتبال ایران در طول فصل های لیگدر رقابت
باشد، که با توجه به نوع مي 89-88 و 81-88 ،89-81

ی آماری در نظر هـا جامعـرابر بـه بـم نمونـتحقیق، حج
 گرفته شد.

-های کتابخانه های مورد مطالعه با استفاده از روشداده

طوری که با استناد بر نتایج مطالعات ای جمع آوری شد. به
های گل زده، گل خورده، تعداد ( شاخص35و 19، 5، 1قبلي )

های برد، تعداد باخت و امتیازات کسب شده هم در بازی

های خارج از خانه به عنوان متغیر خانگي و هم در بازی
ای طي سه بین انتخاب و با استفاده از اسناد کتابخانهپیش

آوری شد. در حالي که کل امتیازات کسب شده در فصل جمع
یان فصل به عنوان متغیر مالک تعیین، و با استفاده از پا

 های مذکور، استخراج و گردآوری گردید. روش
ها )میانگین و انحراف جهت تعیین وضعیت توزیع داده
اسمیرنف استفاده و به  -استاندارد( ابتدا از آزمون کلموگروف

ها، روش منظور بررسي روابط متغیرها و آزمون فرضیه
ی  متغیره به کار برده شد؛ سپس سهم اثر همهرگرسیون تک 

بین در متغیر مالک با استفاده از رگرسیون خطي  عوامل پیش
ی عملیات آماری با استفاده از  چندگانه بررسي گردید. کلیه

، تحت ویندوز SPSS1/PAWS3افزار آماری نرم
داری پنج درصد انجام شد. و در سطح معني 31ی  نسخه

ق درصد فواید بازی خانگي از طریق همچنین در این تحقی
بررسي تعداد برد و تعداد مساوی به دست آمده در بازی 

( محاسبه شده 3009ی پوالرد )خانگي و با پیروی از شیوه
است، بدین صورت که مجموع امتیازات کسب شده در 

( بر 100 ×تعداد مساوی  + 3 ×مسابقات خانگي )تعداد برد 
های داخل خانه تقسیم ر بازیمجموع امتیازات قابل کسب د

 (. 1شده است )فرمول 
 

. شیوه پوالرد در محاسبه درصد فواید بازی 1فرمول 
 خانگي.
 

  
 

 های تحقیقیافته
های پژوهش، از جمله گل زده، های مربوط به شاخصداده

گل خورده، تعداد برد، تعداد باخت، امتیازات کسب شده و 
ها میزبان بودند و هم تیم هایي کهامتیازات کل، هم در بازی

 ارائه شده است. 1های خارج از خانه، در جدول در بازی

                                                                     
1. SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 

2. PASW (Predictive Analytics Software) 
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 (30)تعداد:  88، 81، 89های لیگ برتر فوتبال در سه فصل های ورزشي تیممقادیر شاخص .4جدول


 شاخص 

 

 

 

     

     

 سال              

 آماره

 

81-81 88-81 83-88 
 زده )میزبان(گل

 

 

 

 35,8889 35,1333 31,9555 میانگین

 1,03004 1,03113 9,49398 انحراف استاندارد

 18,4449 18,5555 18,9991 میانگین خورده )میزبان(گل

 4,44534 5,13094 4,91191 انحراف استاندارد

 1,5555 1,5555 9,1333 میانگین برد )میزبان(
 3,81330 3,19131 3,59351 انحراف استاندارد

 3,1333 5,3118 5,5555 میانگین زبان(باخت )می

 1,80899 3,88919 3,54583 انحراف استاندارد

 38,1991 31,9111 39 میانگین امتیاز )میزبان(

 9,95138 8,11180 1,15444 انحراف استاندارد

 18,4449 18,9991 18,1111 میانگین زده )میهمان(گل
 5,1 انحراف استاندار

3941 
5,91040 4,03193 

 39,3333 35,9555 33 میانگین خورده )میهمان(گل

 4,58194 5,91133 4,51350 انحراف استاندار

 3,1333 5,3118 5,5555 میانگین برد )میهمان(

 1,90313 1,90313 1,88493 انحراف استاندار

 1,5555 1,5555 9,1333 میانگین باخت )میهمان(
 3,15815 3,93941 3,19105 انحراف استاندار

 11 18,1111 18,9991 میانگین امتیاز )میهمان(

 9,13913 4,81004 5,39115 انحراف استاندار

 54,1991 54,1333 55,9991 میانگین امتیاز کلی

 10,01333 11,93033 8,10539 انحراف استاندار

 
 عه طبیعي است.های مورد مطال( حاکي است که توزیع داده3)جدول اسمیرنف  -نتایج آزمون کلموگروف

هااسمیرنف جهت بررسي توزیع طبیعي داده -آزمون کلموگروف.  4جدول 

شاخص                       

 سال

 81-81 88-81 83-88 
 0,113 0,883 0,994 آماره زده )میزبان(گل

P 0,130 0,518 0,990 

 0,993 0,901 0,191 آماره خورده )میزبان(گل

P 0499 0,893 0,133 

 0,498 1,015 0,491 آماره برد )میزبان(

P 0,904 0,1999 0,891 

 0,991 0,138 0,493 آماره باخت )میزبان(

P 0,909 0,958 0,139 

 980/0 111/0 0,319 آماره امتیاز )میزبان(

P 0,999 493/0 155/0 
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 0,939 0,998 0,443 آماره زده )میهمان(گل
P 0,931 

3941 

0,114 0,808 
 0,439 0,981 0,933 آماره خورده )میهمان(لگ

P 0,830 0,133 0,931 

 0,939 0,111 0,891 آماره برد )میهمان(

P 0,550 0,983 0,809 

 0,414 0,108 0,185 آماره باخت )میهمان(

P 0,411 0,998 0,894 
 0,443 0,494 0,438 آماره امتیاز )میهمان(

P 0,935 0,901 0,931 

 193/0 430/0 0,998 آماره لیامتیاز ک

P 0,195 940/0 901/0 

 

 -نتایج آزمون کلموگروف) هابا توجه به نرمال بودن داده
، از رگرسیون تک متغیره استفاده شد تا تأثیر میزباني (اسمیرنف

 

 .های لیگ برتر فوتبال شناسایي شودبر عملکرد تیم




 89-81های لیگ برتر فوتبال وامل مؤثر بر عملکرد ورزشي تیمی عرگرسیون خطي ساده آزمون نتایج. 3جدول
 

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده شاخص

 استاندارد شده

R T P 

B  خطای

 معیار

Beta 

 0,005 3,343 0,51 0,953 0,343 0,858 زده )میزبان(گل

 0,085 -1,859 0,11 -0,519 0,358 -0/953 خورده )میزبان(گل

 0,000 9,411 0,13 0,843 0,541 3,919 برد )میزبان(

 0,000 -4,533 0,95 0,804 0,439 -3,845 باخت )میزبان(

 0,000 1,093 0,14 0,811 0,140 1,091 امتیاز )میزبان(

 0,099 1,941 0,19 0,553 0,513 0,814 زده )میهمان(گل

 0,198 -1,555 011 -0,350 0,310 -459/0 خورده )میهمان(گل

 0,030 3,490 0,39 0,455 0,999 3,409 ان(برد )میهم

 0,011 -3,884 0,35 -0,484 0,804 -3,335 باخت )میهمان(

 0,013 3,831 0,33 0,411 0,515 1,199 امتیاز )میهمان(
 

 

 81-88 فوتبال برتر لیگ های  تیم ورزشي عملکرد بر مؤثر عوامل ی  ساده خطي رگرسیون آزمون.1جدول


ضرایب  دارد نشدهضرایب استان شاخص

 استاندارد شده

R T P 

B خطای معیار Beta 

 0,000 5,113 0,48 0,193 0,314 1,395 زده )میزبان(گل

 0,003 -3,533 0,53 -0,941 0,518 -1,953 خورده )میزبان(گل

 0,000 8,888 0,83 0,913 0,539 3,898 برد )میزبان(
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 0,000 -5,911 0,41 -0,190 0,913 -3,150 باخت )میزبان(

 0,000 8,135 0,80 0,891 0,193 1,318 امتیاز )میزبان(

 0,001 5,041 0,40 0,113 0,533 1,108 زده )میهمان(گل

 0,031 -3,539 0,31 -0,431 0,454 -1,330 خورده )میهمان(گل

 0,001 5,011 0,40 0,108 1,109 5,531 برد )میهمان(

 0,000 -5,393 0,45 -0,139 0,191 -3,351 باخت )میهمان(

 0,000 4,185 0,93 0,193 0,310 1,909 امتیاز )میهمان(

 

 88-89های لیگ برتر فوتبال ی عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشي تیمآزمون رگرسیون خطي ساده. 1جدول
 

 شاخص
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

R T P 

B خطای معیار Beta 

 0,013 3,813 0,33 0,414 0,393 0,830 (زده )میزبانگل

 0,059 -3,139 0,33 -0,599 0,398 -0,859 خورده )میزبان(گل

 0,000 5,895 0,90 0,115 0,493 3,141 برد )میزبان(

 0,003 -3,583 053 -0,941 1,055 -3,934 باخت )میزبان(

 0,000 4,393 0,93 0,198 0,311 1,140 امتیاز )میزبان(

 0,003 3,931 0,54 0,913 0,399 1,331 میهمان(زده )گل

 0,589 -0,109 0,03 -0,115 0,559 -0,318 خورده )میهمان(گل

 0,013 3,800 0,33 0,413 1,011 3,019 برد )میهمان(

 0,000 -9,001 0,99 -0,833 0,404 -3,031 باخت )میهمان(

 0,001 5,399 0,43 0,130 0,319 1,193 امتیاز )میهمان(

 

های رگرسیون خطي در طول سه فصل نتایج بررسي
های گل زده، گل خورده، تعداد برد و نشان داد که شاخص

های خانگي و هم در باخت و امتیازات کسب شده هم در بازی
 های حاضر در رقابتهای خارج از خانه بر عملکرد تیمبازی

 
های لیگ برتر فوتبال تأثیرگذار بودند، ولي میزان تأثیر 

-های خانگي در مقایسه با بازیهای مذکور در بازیشاخص

 های خارج از خانه چشمگیر و بیشتر است. 

 

 



 فوتبال ایرانهای لیگ برتر ها در رقابتتأثیر میزبانی بر عملکرد تیم                                          31

 

 

 های لیگ برتر فوتبالآزمون رگرسیون چند متغیره عوامل مؤثر بر عملکرد تیم  .1جدول
 

R ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده شاخص
2

 T داریسطح معنی 

B خطای معیار Beta 

 0,903 -0,135 0,819  14,350 -1,893 ثابت

 0,008 3,101 0,999 0,511 1,595 های خانگيامتیاز بازی

 0,038 3,594 0,153 1,354 3,098 های خانگيتعداد باخت بازی

 0,044 -3,101 -0,531 0,433 -1,103 های خانگيگل خورده در بازی

 
(، 9جدول ره )ـد متغیـي چنـون خطتایج رگرسیـنت

های مذکور، ن است که از میان شاخصـگر ایـبیان
(، :101/3t: ،008/0pهای خانگي )متغیرهای امتیاز بازی

 ( و گل :594/3t: ،038/0pخانگي )های ت بازیـتعداد باخ
 

 
(، در :t: ،044/0p-101/3های خانگي )در بازیخورده 

و دار به عنوان عوامل مؤثر طور معنيتعامل با هم و به
های لیگ برتر فوتبال تبیین کننده عملکرد ورزشي تیم

 باشند.مي

 

 درصد فواید بازی خانگي در لیگ برتر فوتبال ایران. 1 جدول
 

 

 تیم

 درصد فواید

 بازی خانگی

 81-81فصل  

 

 تیم
 درصد فواید بازی

-88خانگی فصل 

81 

 

 تیم
 درصدفواید بازی

 88-83خانگی فصل 

 

 ابومسلم
 پرسپولیس
 سپاهان

 ذوب آهن
 پاس

 استقالل اهواز
 برق شیراز
 راه آهن

 صبا باتری
 مس کرمان

 سایپا
 پیکان
 ملوان

 استقالل تهران
 داماش

 فجرسپاسي
 نفت آبادان
 شیرین فراز

 

5/19 

4/10 
9/99 
1/95 
8/48 
8/49 
8/49 
9/43 
9/43 
9/40 

51 
54 
54 

3/39 
3/39 
3/39 
3/34 
9/19 

 مس کرمان

 استقالل
 ذوب آهن
 سپاهان

 سپرسپولی
 صباباتری

 پاس همدان
 ملوان
 فوالد
 پیکان

 ابومسلم
 داماش

 استقالل اهواز
 راه آهن
 سایپا

 فجرسپاسي
 پیام مشهد
 برق شیراز

 
 

3/85 
5/18 
5/18 
9/98 
9/99 
1/93 
8/49 
9/43 

59 
59 
51 
51 
54 

1/53 
1/53 
3/39 
3/34 
5/31 

 
 

 سپاهان
 ذوب آهن
 استقالل

 تراکتورسازی
 پرسپولیس
 مس کرمان

 سایپا
 انملو

 ابومسلم
 صبا باتری

 پاس همدان
 فوالد

 فجرسپاسي
 استیل آذین

 راه آهن
 شاهین 
 پیکان

 استقالل اهواز
 

3/85 
4/13 
4/13 
9/99 
1/95 
1/93 
1/90 
8/49 
9/45 
9/43 
9/43 

54 
54 
54 

1/53 
1/51 
3/39 
3/33 

  
 

های خانگي با استفاده از نتایج بررسي درصد فواید بازی
های مثبت بازی نشانگر تأثیر کامالً(، 3009ی پوالرد )شیوه

 های حاضر در طول سه فصل از رقابتخانگي بر عملکرد تیم

های های لیگ برتر است. درصد فواید بازی خانگي تیم
پرسپولیس، سپاهان، استقالل تهران و ذوب آهن به روشني 

 بیانگر این موضوع است.
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  بحث و نتیجه گیری
های انگي بر عمکرد تیمهای خدر این تحقیق، تأثیر بازی

بررسي شده است.  89-88تا  81-89حاضر در لیگ فوتبال 
با  89شروع و در سال  1380لیگ برتر فوتبال ایران از سال 

استان کشور برگزار شد. این مسابقات  11تیم از  18حضور 
ای به های برتر سایر کشورهای حرفههمانند مسابقات لیگ

از خانه )رفت و برگشت( های خانگي و خارج صورت بازی
( اولین بار 3004ی پوالرد و پوالرد )شود که به گفتهبرگزار مي

به  هایداده تحلیل و تجزیه د.ور مطرح گردیگریگمکتوسط 
 فصل طي کشورمان فوتبال برتر لیگ مسابقات از آمده دست
 که میزباني دهدمي نشان 1389-1388 تا 1381-1389 های

 ایران تأثیر مثبتي بر عملکرد ورزشي تیملیگ برتر فوتبال  در
های ها در بازیتیم حاضر تحقیق در مثال، برای. ها دارد

های خارج از خانه خانگي عملکرد بهتری در قیاس با بازی
 تعیین و فوتبال مسابقات در خانگي هایبازی .کسب کردند

 حتي و بازیکنان مربیان،. دارند مهمي نقش آن نتایج
 کنندمي صحبت خانگي برد از اطمینان با یشههم تماشاگران

 ادتعد سيربر طریق از دخو تمطالعا در مختلف نمحققا(. 31)
 ستد به خانگي هایبازی در لفوتبا هایتیم که تيزامتیاا

و نتایج بررسي  دعملکر بر را آن ثرا و هپدید ینا ،نداآورده
، نویل (1983) اند. محققان متعددی از جمله دویيکرده

 1، تارگلر(3009 و 3004 ،3003، 1989) پوالرد (،3003)
 سکین ،(3004) توماس و کارمیشل ،(3004) کالرک ،(3005)
 ،(3011) پوالرد و گومز ،(3010) ، جامیسون(3009) پوالرد و

 و (1384) (، رهنما3013(، گارسیا و همکاران )3011پناس )
 (،3015( و گوماز )3015) 3، پانزو و اسکوپا(1390) طهماسبي

اند، و ها را بررسي کردههای خانگي بر عملکرد تیمتأثیر باز
باشد مي همسو نتایج تحقیق این پژوهشگران با پژوهش حاضر

(14 ،13 ،31 ،38 ،34 ،39 ،34 ،13 ،10 ،33 ،30 ،19 ،35 ،
 .(18 و 39، 5، 1، 19

های مثبت بازی گر تأثیر کامالًنتایج پژوهش حاضر بیان
های حاضر در لیگ برتر ایران است. در رد تیمخانگي بر عملک

توان ها ميهای خانگي بر عملکرد تیمتوضیح تأثیر مثبت بازی
های پرسپولیس، استقالل و به این نکته اشاره کرد که تیم

سپاهان که در طول سه دوره به مقام قهرماني رسیدند، 
  های خانگي داشتند.بهترین عملکرد را در بازی

های رگرسیون خطي ساده نشان داد که نتایج بررسي

                                                                     
1  . Torgler  

2  . Ponzo &  Scoppa  

خورده، تعداد برد، تعداد باخت، زده، گلهای گلشاخص
-های خانگي و هم در بازیامتیازات کسب شده هم در بازی

های لیگ برتر بر روی عملکرد ورزشي تیم ،های خارج از خانه
های تأثیر مثبت دارد، اما تأثیر شاخص 81-89فوتبال در فصل 

های خارج از خانه های خانگي بیشتر از بازیازیمذکور در ب
زده در  ها نشان داد که گلبه عبارتي دیگر نتایج بررسي ؛است
( در قیاس با همین شاخص در R:0,51های خانگي )بازی
ها ( تأثیر بیشتری بر عملکرد تیمR:0,19های میهمان )بازی

 های پرسپولیس، سپاهان، صباباتری،دارد. برای مثال تیم
های اول تا ابومسلم و پاس و ذوب آهن که به ترتیب رتبه

هایي که میزبان بودند ششم جدول را کسب کردند، در بازی
های خارج از خانه به های بیشتری در مقایسه با بازیتعداد گل

ی دیگر پژوهش حاکي از این است گل ثمر رسانند. نتیجه
-ه در بازیهای خانگي در قیاس با گل خوردخورده در بازی

های لیگ های خارج از خانه، تأثیر بیشتری بر عملکرد تیم
توان گفت که برتر فوتیال دارد. در تشریح این موضوع مي

شیراز،  های سپاهان، صباباتری، ابومسلم، ذوب آهن، برقتیم
بندی را در ی باالی جدول ردهاستقالل اهواز، پیکان که نیمه

های کمتری دادند، تعداد گل ها به خود اختصاصپایان رقابت
گر تأثیر های خانگي دریافت کردند که این امر بیاندر بازی

-های خانگي بر عملکرد تیمی کمتر در بازیخوردهمثبت گل

های مذکور در ی تیمهای خوردههاست. همچنین تعداد گل
باشد. های خانگي ميهای خارج از خانه بیشتر از بازیبازی
-گر این است که تعداد برد در بازیحقیق بیانی دیگر تیافته

های (، نسبت به تعداد برد در بازی:0,13Rهای خانگي )
(، تأثیر مثبت معنادار بیشتری بر عملکرد :0,39Rمیهمان )

های پرسپولیس، سپاهان، صباباتری، ها دارد. تیمورزشي تیم
های ابومسلم، پاس، ذوب آهن تعداد برد بیشتری در بازی

های خارج از خانه کسب کردند. از در مقایسه با بازی خانگي
های استقالل تهران، پگاه و شیرین فراز که سوی دیگر تیم

-عملکرد ورزشي مناسبي نداشتند، تعداد برد کمتری از بازی

کننده ي که میزبان بودند کسب کردند که این امر بیانیها
عملکرد  های خانگي برتأثیر مثبت تعداد برد بیشتر در بازی

های رگرسیون خطي هاست. تجزیه و تحلیل یافتهورزشي تیم
های خانگي و خارج از خانه نشان داد که تعداد باخت در بازی

ها تأثیرگزار است، اما میزان این تأثیر در بر عملکرد ورزشي تیم
های خارج از خانه ( نسبت به بازیR:0,95های خانگي )بازی

(0,35:R چشمگیر است. در ،) تشریح دالیل تأثیرگذاری تعداد
توان مي ا،ههای خانگي بر عملکرد ورزشي تیمباخت در بازی

های پرسپولیس، سپاهان، به این نکته اشاره کرد که تیم
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ابومسلم، پاس همدان، ذوب آهن و برق شیراز که عملکرد 
ها داشتند، تعداد باخت ورزشي مناسبي در قیاس با سایر تیم

های ی خانگي کسب کردند، در مقابل تیمهاکمتری در بازی
راه آهن، استقالل تهران، صنعت نفت آبادان و شیرین فراز 

های های پایین جدول را در پایان رقابتکرمانشاه که رتبه
 اخت بیشتری در بازیبلیگ به خود اختصاص دادند، تعداد 

ی دیگر تحقیق همچنین یافته دست آوردند.ه های خانگي ب
های خانگي در ه کسب حداکثر امتیازات بازینشان داد ک

های خارج از خانه تأثیر بیشتری بر مقایسه با امتیازات بازی
 81-89های لیگ برتر فوتبال در فصل عملکرد ورزشي تیم

است  R:0,14های خانگي به میزان  داشت. این تأثیر در بازی
م، های ابومسلاست.  تیمR :0,33های خارج از خانه و در بازی

پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن، پاس همدان، برق شیراز، 
، 39، 30، 33، 35، 39، 39استقالل اهواز به ترتیب با کسب 

بازی خانگي، بهترین عملکرد را داشتند  11امتیاز در طول  39
ی باالی جدول را به خود های نیمهو در انتهای فصل رتبه

 10با کسب  های شیرین فرازاختصاص دادند، در مقابل تیم
، داماش گیالن و امتیاز 18تیاز، صنعت نفت آبادان ام

ترین عملکرد را امتیاز، ضعیف 30اسي شیراز با کسب فجرسپ
های پایین های خانگي داشتند و در پایان فصل رتبهدر بازی

 جدول را به خود اختصاص دادند. 
گر این های رگرسیون خطي ساده بیانو تحلیلتجزیه 

خورده، تعداد برد، تعداد  زده، گل های گلصاست که شاخ
ها میزبان های که تیمباخت، امتیازات کسب شده هم در بازی

های خارج از خانه بر روی عملکرد ورزشي بودند و هم در بازی
های تأثیر مثبت دارد، اما تأثیر شاخص 88-81آنها در فصل 

ز خانه های خارج اهای خانگي بیشتر از بازیمذکور در بازی
زده بر  ها حاکي از این است که گلاست. نتایج بررسي
 اما این تأثیر در بازی ؛ها تأثیر مثبتي داردعملکرد ورزشي تیم

های خارج از خانه برابر با % و در بازی48/0های خانگي 
های استقالل، ذوب آهن، مس کرمان، % است. تیم40/0

ستان که به سپاهان، پرسپولیس، صبا باتری و فوالد خوز
 های اول تا هفتم جدول را کسب کردند، در بازیترتیب رتبه

های های بیشتری در مقایسه با بازیی خانگي تعداد گلها
 خارج از خانه به ثمر رسانند. 

های نتایج پژوهش حاکي از این است گل خورده در بازی
های خارج از خانه، خانگي در مقایسه با گل خورده در بازی

این  ؛های لیگ برتر فوتیال داردبیشتری بر عملکرد تیمتأثیر 
% و 53/0، 88-81ها در فصل های خانگي تیمتأثیر در بازی

% بود که این ارقام 31/0های خارج از خانه برابر با در بازی

باشد. در های خانگي ميگر تأثیر بیشتر گل خورده در بازیبیان
ای استقالل، مس هتوان گفت که تیمتشریح این موضوع مي

پولیس، صباباتری، پیکان و فجرسپاسي سکرمان، سپاهان، پر
ها به خود های باالی جدول را در پایان رقابتکه رتبه

های خانگي های کمتری در بازیاختصاص دادند، تعداد گل
های ی تیمهای خوردهدریافت کردند. همچنین تعداد گل

های خانگي از بازیهای خارج از خانه بیشتر مذکور در بازی
های های ابومسلم، برق شیراز و پیام که رتبه. تیمبوده است

 های خانگي تعداد گلپایین جدول را کسب کردند، در بازی
ی تأثیر کنندهها تأییدهای بیشتری دریافت کردند. این یافته

های خانگي بر عملکرد ی کمتر در بازیخوردهمثبت گل
گر این است که دیگر تحقیق بیان یهاست. یافتهمناسب تیم

(، نسبت به تعداد برد :0,83Rهای خانگي )تعداد برد در بازی
(، تأثیر مثبت بیشتری بر :0,40Rهای میهمان )در بازی

های استقالل، ذوب آهن، مس ها دارد. تیمعملکرد ورزشي تیم
کرمان، سپاهان، پرسپولیس و صباباتری تعداد برد بیشتری در 

های خارج از خانه کسب خانگي در مقایسه با بازیهای بازی
کننده تأثیر مثبت تعداد برد بیشتر در کردند، که این امر بیان

هاست. تجزیه و های خانگي بر عملکرد ورزشي تیمبازی
-های رگرسیون نشان داد که تعداد باخت در بازیتحلیل یافته

تأثیرگزار ها های خانگي و خارج از خانه بر عملکرد ورزشي تیم
%، و در 95/0های خانگي است، اما میزان این تأثیر در بازی

باشد. در توضیح % مي35/0های خارج از خانه برابر با بازی
های خانگي بر عملکرد دالیل تأثیرگذاری تعداد باخت در بازی

های توان به این نکته اشاره کرد که تیمها ميورزشي تیم
، سپاهان، پرسپولیس و استقالل، ذوب آهن، مس کرمان

ها صباباتری که عملکرد ورزشي مناسبي در قیاس با سایر تیم
های خانگي کسب کردند داشتند، تعداد باخت کمتری در بازی

های خارج از خانه رقم ها در بازیهای این تیمو اکثر باخت
کننده این امر های آماری تصدیقخورد. همچنین نتایج بررسي

های خانگي در مقایسه ر امتیازات بازیاست که کسب حداکث
های خارج از خانه تأثیر بیشتری بر عملکرد با امتیازات بازی

داشت. این  88-81های لیگ برتر فوتبال در فصل ورزشي تیم
های % و در بازی80/0های خانگي به میزان تأثیر در بازی

های استقالل، ذوب % است. تیم93/0خارج از خانه برابر با 
، مس کرمان، سپاهان، پرسپولیس و صباباتری به ترتیب آهن

بازی  11امتیاز در طول  33 و 35، 34، 53، 50، 50با کسب 
های خانگي، بهترین عملکرد را داشتند و در انتهای فصل رتبه

های برق باالی جدول را به خود اختصاص دادند، در مقابل تیم
امتیاز  18پیام مشهد با کسب امتیاز و  15شیراز با کسب 
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های خانگي داشتند و در پایان ترین عملکرد را در بازیضعیف
 های پایین جدول را به خود اختصاص دادند. فصل رتبه

لیگ  89-88ها نشان داد که در فصل و تحلیلتجزیه 
خورده، تعداد برد، تعداد  زده، گل های گلبرتر فوتبال، شاخص

ها میزبان ي که تیمیهاباخت، امتیازات کسب شده هم در بازی
های خارج از خانه بر روی عملکرد ورزشي بودند و هم در بازی

های پژوهش حاکي از این است که ها تأثیرگذار است. یافتهآن
ها تأثیر مثبتي دارد اما این تأثیر زده بر عملکرد ورزشي تیم گل

های خانگي در بازی  88-81و  81-89برعکس دو فصل 
% است. 54/0های خارج از خانه برابر با % و در بازی33/0

های خانگي در ها نشان داد که گل خورده در بازیبررسي
های خارج از خانه، تأثیر بیشتری مقایسه با گل خورده در بازی

-های لیگ برتر فوتیال دارد. این تأثیر در بازیبر عملکرد تیم

های % و در بازی33/0، 88-81ها در فصل های خانگي تیم
گر تأثیر % بود که این ارقام بیان03/0ارج از خانه برابر با خ

باشد. در توجیه های خانگي ميبیشتر گل خورده در بازی
های سپاهان، ذوب توان گفت که تیمدست آمده مي هنتیجه ب

های آهن، پرسپولیس، تراکتورسازی و فوالد خوزستان که رتبه
اختصاص دادند،  ها به خودباالی جدول را در پایان رقابت

های خانگي دریافت کردند. های کمتری در بازیتعداد گل
های های مذکور در بازیی تیمهای خوردههمچنین تعداد گل

های باشد. تیمهای خانگي ميخارج از خانه بیشتر از بازی
قرار های پایین جدول رتبهدر استقالل اهواز که  و ابومسلم
های بیشتری دریافت عداد گلهای خانگي ت، در بازیگرفتند

ی کمتر خورده ی تأثیر مثبت گلکنندهها تأییدکردند. این یافته
ی هاست. یافتهبر عملکرد مناسب تیم ،های خانگيدر بازی

های گر این است که تعداد برد در بازیدیگر تحقیق بیان
های میهمان (، نسبت به تعداد برد در بازی:90/0Rخانگي )

(33/0R:ت ،)ها دارد. أثیر مثبت بیشتری بر عملکرد ورزشي تیم
های سپاهان، ذوب آهن، استقالل، پرسپولیس، صبا باتری، تیم

های اول، تراکتورسازی، سایپا و مس کرمان که به ترتیب رتبه
دوم، سوم، چهارم، ششم، هفتم، هشتم و نهم را کسب کردند، 

های ا بازیهای خانگي در مقایسه بتعداد برد بیشتری در بازی
ی تأثیر مثبت که این امر تأیید کننده داشتندخارج از خانه 

 هاهای خانگي بر عملکرد ورزشي تیمتعداد برد بیشتر در بازی
نیز  89-88های دو فصل قبل، در فصل راستا با یافتهست. هما

های خانگي و خارج از خانه بر عملکرد تعداد باخت در بازی
های ر است، اما میزان این تأثیر در بازیها تأثیرگزاورزشي تیم

% 99/0های خارج از خانه برابر با %، و در بازی53/0خانگي 
کننده این امر است که تأیید ها. همچنین نتایج بررسياست

های خانگي در مقایسه با امتیازات کسب حداکثر امتیازات بازی
 یمهای خارج از خانه تأثیر بیشتری بر عملکرد ورزشي تبازی

داشت. این تأثیر در  89-88های لیگ برتر فوتبال در فصل 
های خارج از % و در بازی99/0های خانگي به میزان بازی

سپاهان، ذوب آهن،  های. تیمبود% 43/0خانه برابر با 
استقالل، پرسپولیس، تراکتورسازی، مس کرمان و سایپا به 

ز در طول امتیا 31 و 33، 35، 33، 31، 31، 53ترتیب با کسب 
بازی خانگي، بهترین عملکرد را داشتند و در انتهای فصل  11

های باالی جدول را به خود اختصاص دادند، در مقابل رتبه
 و 33راه آهن با کسب  ،11های استقالل اهواز با کسب تیم

ترین عملکرد را در امتیاز ضعیف 33فجرسپاسي با کسب 
های پایین رتبههای خانگي داشتند و در پایان فصل بازی

 جدول را به خود اختصاص دادند. 
های ما در طول سه فصل نشان داد که سيرنتایج بر 

های بیشترین تأثیر را بر عملکرد تیم 88-81میزباني در فصل 
 89-88 و 81-89فوتبال در قیاس با دو فصل  لیگ برتر

 هایبازی فواید درصد بررسي داشت. عالوه بر این، نتایج
 تیم که داد ، نشان(3009) پوالرد یشیوه از استفاده با خانگي

 فصل لیگ در خانگي بازی یفایده درصد 4/10 با پرسپولیس
های سپاهان با شد و تیم هارقابت این قهرمان 1389-1381

%، پاس همدان 5/19%، ابومسلم با 9/43%، صبا باتری 9/99
 تا های دوم% به ترتیب رتبه1/95%، و ذوب آهن با 8/48

های صنعت نفت از سوی دیگر تیم .ششم را کسب کردند
% امتیاز بازی خانگي و شیرین فراز کرمانشاه با 3/34آبادان با 

های پایین جدول را به خود % امتیاز بازی خانگي رتبه9/19
 فصل لیگ در تر سقوط کردند.اختصاص دادند و به لیگ پایین

 درصد 5/18 با تهران استقالل فوتبال تیم ،1381-1388
های کرد و تیم کسب را اول یرتبه خانگي بازی امتیاز بازی

%، 9/98%، سپاهان با 3/85%، مس کرمان 5/18ذوب آهن با 
های % به ترتیب رتبه1/93% و صباباتری با 9/99 با پرسپولیس

همچنین در این  .به خود اختصاص دادندششم را کسب تا  دوم
% و برق 51داماش با % ، 3/34های پیام مشهد با فصل تیم
ي جدول یهای انتهارتبهدر % امتیاز بازی خانگي 5/31شیراز با 

 . جای گرفتند
% 3/85 با سپاهان فوتبال تیم ،1389-1388 فصل در 
. ها را کسب کردی نخست این رقابترتبه خانگي بازی امتیاز
%، 4/13 با تهران %، استقالل4/13های ذوب آهن با و تیم

های دوم، سوم و چهارم را % به ترتیب رتبه1/95 با پرسپولیس
 امتیاز درصد ترینپایین با اهواز استقالل تیم کسب کردند و

 .کرد سقوط یک دسته لیگ به ،(33%/3) خانگي بازی
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(، حاکي از این 4دول نتایج رگرسیون خطي چند متغیره )ج
های خانگي، تعداد بین امتیاز بازیهای پیشاست که شاخص

های خانگي در های خانگي و گل خورده در بازییباخت باز
دار به عنوان عوامل مؤثر و تبیین طور معنيتعامل با هم و به

باشند. به های لیگ برتر فوتبال ميکننده عملکرد ورزشي تیم
% از تغییرات متغیر 81، نتایج بیانگر این است که دیگر عبارت

% 13و شود بین تبیین ميمالک، توسط متغیرهای پیش
است. به عالوه، با  ده مربوط به عوامل ناشناخته دیگرباقیمان

دار هر شده و سهم اثر معنيستانداردتوجه به ستون ضرایب ا
(، تعداد =0,999βهای خانگي )ها، امتیاز بازییک از شاخص

-(  و گل خورده در بازی=0,153βهای خانگي )باخت بازی

-مل پیشواترین ع( به ترتیب قوی =β-0,531های خانگي )

به  1388 تا 1389های ها طي فصلبین عملکرد ورزشي تیم
 روند.شمار مي

توان نتیجه گرفت، تأثیر شده ميچه از پژوهش انجامآن

های لیگ برتر فوتبال های خانگي بر عملکرد تیممثبت بازی
توان اذعان کرد دست آمده ميه ایران است. با توجه به نتایج ب

توان انتظار داشت که عملکرد یفیت میزباني، ميکه با بهبود ک
-های بینقابتها در لیگ برتر فوتبال ایران و رورزشي تیم

طور قابل توجهي بهبود لي از جمله لیگ قهرمانان آسیا بهالمل
 ها توصیه ميوالن فدراسیون و تیمپیدا کند. بنابراین، به مسئ

توجه به  ثر )از جملهشود تا در راستای بهبود عوامل مؤ
افزاری و بهبود کیفیت میزباني( در رفع موانع امکانات سخت

های های لیگ برتر فوتبال در رقابترشد عملکرد ورزشي تیم
ریزی نمایند. همچنین جهاني برنامه -اخلي و بین الملليد

ها در لیگ برتر گیری برخي تیمبررسي دالیل عدم نتیجه
توان به آن که ميفوتبال از جمله موضوعات تحقیقي است 

ی هاهای خانگي بر نتایج تیمپرداخت. ارزیابي تأثیر بازی
 ایراني در لیگ قهرمانان آسیا موضوع دیگری است که مي

 .قرار گیردبررسي  د موردتوان
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