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 چکیده
سی     ضر برر شاگران بر نتایج تیم    19ي کووید ریگهمه ریتأثهدف از پژوهش حا ضور تما هاي پرهوادار فوتبال در  و عدم ح

در  فوالد خوزســتان  واســتقالل، پرســپولیس، ســپاهان، تراکتور  يهامیت یجنتا بود. در این پژوهش فارسجیخللیگ برتر 
ستفاده از آزمون با ا(بدون حضور تماشاگران) یستم ب یگفصل اول لیمنوزدهم (با حضور تماشاگران) و ن یگفصل اول لیمن

عناداري با نتایج آنها با تفاوت مبدون حضور تماشاگران یزبان م يهامیت یجکه نتا داد نشان هاافتهی یلتحل تی مقایسه شد.
ــگاه    ــاگران در ورزش ــور تماش ي زدة  هاگلداد ي میزبان، تعهامیت یخانگ يبردهااین عدم معناداري در تعداد ندارد. حض

 يهادر تعداد کارت که تاس  یحالي میزبان مشاهده شد. این در   هامیتي قرمز داوران به هاکارتي میزبان و تعداد هامیت
ــاگران همواره نقش   هرچند معنادار بود.  فاوت  یزبان ت م يها میزرد داوران به ت  ي میزبان  ها میتي در موفقیت  مؤثرتماشـ

ترس و فشـــارهاي روانی  ، کنترل هیجانات و اســـهامیتي تاکتیکی و تکنیکی بازیکنان و هاییتوانا، اما تقویت اندداشـــته
سبب    هاورزشگاه  آشنایی با جو و محیط مسابقه و عادت کردن بازیکنان به حضور تماشاگران در     ترمهمبازیکنان و از همه 

ست تا     شاگران بر نتایج و        و بازیکنان مهارت الزم به هامیتشده ا ضور تما شاگران را فرا گیرند و ح شار تما منظور کنترل ف
 عملکرد آنها بسیار کمرنگ شود. 
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 مقدمه
ي ویروس کرونا در جهان، مسابقات و رویدادهاي بزرگ ریگهمهدلیل میالدي و به 2019از اواخر سال 

ي معتبر فوتبال در دنیا و مسابقات هاگیلبه تعویق افتاد.  2020ي المپیک توکیوهايبازورزشی از جمله 

قرار گرفتند و با تأخیر و تعلیق در برگزاري مواجه  این اتفاق ریتأثي مختلف نیز تحت هارشتهورزشی 

 منظوربهو  هادولتي چندماهه و با وضع قوانین و مقررات بهداشتی توسط اوقفهشدند. سرانجام و پس از 

ین افراد جامعه، تصمیم گرفته شد تا مسابقات ورزشی بدون جلوگیري و کاهش انتشار ویروس کرونا ب

که برگزاري  است یحال). این در 1و پشت درهاي بسته برگزار شود ( هاورزشگاهحضور تماشاگران در 

شمار و پایداري مالی آنها به هاباشگاهمسابقات فوتبال با حضور تماشاگران از ارکان اصلی درآمدزایی 

و حضور تماشاگران در  شودیمست امروزه فوتبال در دنیا یک تجارت محسوب . شایان ذکر ارودیم

هاي اخیر و قبل که طی سال است یحالي در رشد این تجارت دارد. این در اکنندهنییتعنقش  هاورزشگاه

). با 2-4ي فوتبال همواره با رشد سریع همراه بوده است (احرفهي هاباشگاه، درآمد 19از شیوع کووید 

، ضربۀ هاورزشگاهي ویروس کرونا و برگزاري رویدادهاي ورزشی بدون حضور تماشاگران در ریگهمه

ي فوتبال را با احرفهي هاباشگاهمسائل مالی و بازاریابی  کهيطوربهعظیمی به اقتصاد فوتبال وارد شد، 

ر تماشاگران در ). این موضوع از آن حیث حائز اهمیت است که حضو5تهدید جدي مواجه کرده است (

ي در اکنندهنییتعاز آنها و همچنین استفاده از مزیت میزبانی همواره نقش  هامیتي مندبهرهو  هاورزشگاه

بر کمک به ورزشکاران و عالوه هاورزشگاه). بنابراین حضور تماشاگران در 6داشته است ( هامیتموفقیت 

، هاباشگاهي بر درآمدزایی مؤثرنقش  تواندیم، بلکه زیانگجانیهي ورزشی در ارائۀ بازي جذاب و هامیت

ي ورزشی داشته باشد هارقابتو در نهایت کیفیت  هايبازو حق پخش  هارسانهجذب حامی، توجه 

 دهدیمی پوشیده نیست که فوتبال بدون حضور تماشاگران روح و رسالت خود را از دست کس). بر 4،7،8(

و پرشور به  زیانگجانیهجذابیت و کیفیت الزم براي ارائۀ مسابقۀ  هاورزشگاهو عدم حضور تماشاگران در 

شود. گفتنی است مخاطبان را کاهش داده است. این ادعا در تحقیقات و مطالعات گذشته مشاهده می

از شرایط  هامیتي مثبت وربهرهو  هاورزشگاهة اهمیت حضور تماشاگران در دهندنشانتحقیقات گذشته 

ي میزبان هامیتنی و حضور تماشاگران خودي در ورزشگاه است. در واقع حضور تماشاگران و هواداران میزبا

بر کسب موفقیت تیمی، عملکرد مطلوب بازیکنان و تیم در هر مسابقه،  تواندیمدر مسابقات خانگی 

ین پرسش که چرا ). در پاسخ به ا9مثبت بگذارد ( ریتأثو اسپانسرها  هاباشگاهدرآمدزایی و سود مالی 

گفت که بازي در خانه  توانیم، گذاردیم ریتأثمزیت خانگی و حضور تماشاگران میزبان بر عملکرد آنها 
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برخوردار باشد،  تريقواز شانس بیشتري براي پیروزي در برابر تیم  ترفیضعتا تیم فوتبال  شودیمسبب 

ي ضعیف گرفته هامیتاین شانس از  هارزشگاهواما با وجود ویروس کرونا و با عدم حضور تماشاگران در 

ي ضعیف از هامیت تنهانهعبارت دیگر، خورده است. به همبهي فوتبال هاگیلشده و در واقع تعادل رقابتی 

، بلکه عدم حضور تماشاگران اندشدهحمایت هواداران خود در ورزشگاه براي کسب نتیجۀ مطلوب محروم 

کاهد و حتی انگیزة هواداران به تماشاي تلویزیونی مسابقات نیز از جذابیت مسابقات می هاورزشگاهدر 

ي خانگی و حضور تماشاگران هايباز) در تحقیق خود مزیت 2021( 1). براي مثال کوناکا10( شودیمکمتر 

و نتایج  هاافتهد. یي معتبر اروپایی بررسی کرهاگیلو بعد از آن در بین  19را قبل از کووید  هاورزشگاهدر 

بدون حضور  هايبازآنها نشان داد که در چهار لیگ معتبر اروپایی و با وجود شرایط کرونا و برگزاري 

ي خانگی (در حضور تماشاگران) کاسته شده است، هايبازنسبت به  هامیتتماشاگران از مزیت میزبانی 

اوت است. براي نمونه در بوندسلیگا آلمان ي مختلف، متفهاگیلکه میزان کاهش بین  است یحالاین در 

منفی گذاشته است، اما در لیگ برتر  ریتأثي میزبان هامیتبر نتایج  هاورزشگاهعدم حضور تماشاگران در 

 2). همچنین کورنیا و کارون1قبل و بعد از کرونا مشاهده نشد ( هامیتي بین نتایج دارامعنانگلستان تفاوت 

ي خانگی هايبازیی که از مزیت میزبانی و هامیتي ورزشی هارقابتدر ) به این نتیجه رسیدند که 1992(

) نیز هشت عامل اصلی 2008( 3ریچارد پوالرد ).11درصد شانس برتري دارند ( 50، بیش از برندیمبهره 

عوامل آنها اثر جمعیت است.  نیترمهمي خانگی را ارائه داده است که یکی از هايبازاز مزیت میزبانی و 

). پونزو و 12( گذاردیممثبت  ریتأثي فوتبال هامیتبر عملکرد  هاورزشگاهدر واقع حضور تماشاگران در 

) با بررسی سري آ ایتالیا به این نتیجه رسیدند که استادیوم خانگی و حضور تماشاگران 2018( 4اسکوپا

) در لیگ بسکتبال 2017و همکاران ( 5). در مطالعۀ بودریکس13( گذاردیممثبت  ریتأث هامیتبر نتایج 

و  6). کویامان و راید14نیز به نقش مثبت تماشاگران و بازي خانگی در کسب نتیجه اشاره شده است (

 هاورزشگاهمعتقدند که در دهۀ اخیر اثر جمعیت و حضور تماشاگران در  8و گولر و کرومر 7پیترز و وان اورس

کاهش یافته است، اما میزان آشنایی با ورزشگاه خانگی تیم  هامیتزي خانگی بر کسب نتایج با ریتأثو 

                                                           
1.  Konaka 
2. Courneya and Carron 
3. Richard Pollard 
4. Ponzo & Scoppa 
5. Boudreaux, Sanders, Walia 
6. Koyama and Reade 
7. Peeters and van Ours 
8. Goller and Krumer 
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)، 2002و همکاران ( 1). اگرچه نویل17-15مثبت بگذارد ( ریتأثبر عملکرد و نتیجۀ تیم  تواندیممیزبان 

ور تماشاگران ) به این نتیجه رسیدند که حض2014) و محمدکاظمی و همکاران (2007و همکاران ( 2بویکو

دلیل اعمال فشار از طرف تماشاگران بر داور مسابقه بیشتر به هامیتي خانگی هايبرترو  هاورزشگاهدر 

). نتایج مطالعات 21) مغایرت دارد (2008( 3)، این یافته با نتیجه تحقیق جانسون20-18بوده است (

)، گاریکانو 2007( 7وسون و همکاران)، دا2008( 6)، دوهمن2008( 5)، اسکوپا2013( 4روچا و همکاران

) نیز نشان داد که داوران فوتبال در سطوح باالي فوتبال 2004( 9) و ساتر و همکاران2005( 8و همکاران

 کهیهنگامخاص  صورتبهند. اي میزبان متعصبهامیتمند به نظام صورتبهبرزیل، ایتالیا، اسپانیا و آلمان 

ي اضافۀ بیشتري هاوقت کندیمي میزبان در نتیجۀ مسابقه از تیم میهمان عقب باشند، داور سعی هامیت

دهد و داور سعی بر اتمام که تیم میزبان برندة مسابقه است، رخ میرا لحاظ کند. همچنین این اتفاق زمانی

ي هامیتزرد کمتري را به ي قرمز و هاکارتمسابقه دارد. شایان ذکر است داوران در این مواقع  ترعیسر

 ).22-27( استبازي خانگی و حضور تماشاگران در ورزشگاه  ریتأثکه همگی تحت  دهندیممیزبان نشان 

. حضور تماشاگران در زنندیمي میزبان را رقم هامیتي هاتیموفقهواداران همواره بخش اعظمی از 

، بلکه کندیمک به عملکرد مطلوب بازیکنان کم تنهانهي خانگی و حمایت آنها از تیم میزبان هايباز

 هاورزشگاهرو با توجه به عدم حضور تماشاگران در اهرم فشار بر تیم رقیب و تیم داوري باشد. ازاین تواندیم

 . اندشدهي پرطرفدار از این ابزار و اهرم قوي محروم هامیتي ویروس کرونا، ریگهمهدلیل به

ي هامیتد در مسابقات فوتبال این پژوهش درصدد است تا نتایج و عملکر با توجه به نقش تماشاگران

(قبل از  هاگاهورزشفصل اول لیگ نوزدهم با حضور تماشاگران در در نیم فارسجیخلپرهوادار لیگ برتر 

(با  هاهورزشگافصل اول لیگ بیستم و بدون حضور تماشاگران در ) را با نتایج آنها در نیم19کووید 

 فارسجیخلرتر بکه در لیگ  پردازدیم) مقایسه کند. در واقع این پژوهش به این مسئله 19ي کوویدریگهمه

 ت؟ ي میزبان با حضور تماشاگران و بدون حضور تماشاگران متفاوت بوده اسهامیتآیا نتایج 

                                                           
1. Nevill, Balmer and Williams 
2. Boyko  
3. Johnston 
4. Rocha, Sanches, Souza and da Silva 
5. Scoppa 
6. Dohmen 
7. Dawson, Dobson, Goddard and Wilson 
8 . Garicano, Palacios-Huerta and Prendergast 
9 . Sutter and Kocher 
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 ی شناسروش

جامعه و . است ياسهیمقا -یفیها توصداده يگردآور ةو براساس نحو يپژوهش براساس هدف کاربرد ینا

نمونۀ آماري پژوهش، مسابقات پنج تیم استقالل، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و فوالد در لیگ برتر 

صورت به) بود که 1399-1400) و لیگ بیستم (1398-1399فصل اول لیگ نوزدهم (در نیم فارسجیخل

فوتبال  يهامیت و عملکرد یجنتا انتخاب شدند.آنها و عملکرد مطلوب  نتعداد هوادارا با توجه بههدفمند و 

همواره از جمله  فارسجیلیگ برتر خل یرسپاهان، تراکتور و فوالد که در چند سال اخ یس،استقالل، پرسپول

از جمله ورزش سه و  یرانمعتبر ا شیورز يهاتیسا یقاز طر ،اندو قهرمان بوده يپرطرفدار، قو يهامیت

تعداد  یی که در این پژوهش بررسی شدند عبارت بودند از:هامؤلفهشد.  يورآردمذکور گ يهاباشگاه یتسا

باخت تعداد خارج از خانه،  يتساوتعداد  ی،خانگ يتساو تعدادبرد خارج از خانه،  تعداد، هامیت یبرد خانگ

ۀ رفتو ازدستشده مرتکب يهایپنالت ،شده در خانه و خارج از خانهزده يهاگلتعداد داخل و خارج از خانه، 

 15 مربوط به ةشديورآگرد يهادادهشایان ذکر است  .زرد و قرمز داخل و خارج از خانه يها، کارتهامیت

حضور تماشاگران در بود که این مسابقات با ) 1398-1399نوزدهم ( یگفصل اول لیمدر ن یمهر ت يباز

مسابقه  15مربوط به  يهادادهبر آن عالوه. ) انجام گرفته است 19 یدکوو يریگقبل از همه(ها ورزشگاه

ها انجام که بدون حضور تماشاگران در ورزشگاهنیز ) 1399-1400(یستم ب یگفصل اول لیمدر ن هامیت

قابل  1 در جدول فصلي مربوط به هر دو نیمهاداده. شایان ذکر است که شد يورآگرد گرفته است،

 يهازده در خانه، کارت يهاگل ی،برد خانگ تعدادها (مؤلفه یسۀمنظور مقابهدر نهایت و . استمشاهده 

در و با حضور تماشاگران  ان در ورزشگاهتماشاگرحضور شده) در دو حالت بدون تیافزرد و قرمز در

 استفاده شد. 05/0 يدارامستقل در سطح معن یها از آزمون تبا توجه به نرمال بودن داده، هاورزشگاه

  هاافتهی

تراکتور، سپاهان و  یس،فوتبال استقالل، پرسپول يهامیت ي مربوط به نتایج و عملکردهاافتهی 1 در جدول

نوزدهم  یگفصل اول لیمدر ن یمهر ت ۀمسابق 15اطالعات مربوط به  ین. اآورده شده استفوالد خوزستان 

ها در ورزشگاه رانحضور تماشاگ یتاست. با توجه به اهم یستمب یگفصل اول لیمن در هامیتۀ مسابق 15و 

پرداخته  هاافتهی یفو توص یسهدر ادامه به مقا ،مطلوب یجدر کسب نتا هامیت یزبانیم یتو استفاده از مز

 خواهد شد.
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فصل اول لیگ نوزدهم (با در نیم فارسجیخلهاي پرهوادار لیگ برتر نتایج و عملکرد تیم .1جدول 

 لیگ بیستم (بدون حضور تماشاگران)فصل اول حضور تماشاگران) و نیم

فصل اولنیم مؤلفه  فوالد سپاهان تراکتور پرسپولیس استقالل 

 تعداد بردهاي خانگی
 3 4 5 5 5 لیگ نوزدهم
 4 4 1 6 4 لیگ بیستم

تعداد بردهاي خارج از 
 خانه

 3 3 3 5 3 لیگ نوزدهم
 1 4 5 2 3 لیگ بیستم

ي خانگیهايتساوتعداد   
 2 3 1 1 1 لیگ نوزدهم
 3 2 3 2 2 لیگ بیستم

ي خارج از هايتساوتعداد 
 خانه

 3 4 2 0 4 لیگ نوزدهم
 5 2 1 4 3 لیگ بیستم

ي خانگیهاباختتعداد   
 2 0 1 2 1 لیگ نوزدهم
 0 1 4 0 1 لیگ بیستم

ي خارج از هاباختتعداد 
 خانه

 2 1 3 2 1 لیگ نوزدهم
 2 2 1 1 2 لیگ بیستم

زده در خانهي هاگلتعداد   
 4 9 9 7 13 لیگ نوزدهم
 9 12 4 11 9 لیگ بیستم

ي زده خارج از هاگلتعداد 
 خانه

 6 13 9 12 19 لیگ نوزدهم
 7 13 10 10 9 لیگ بیستم

زده يهاگل مجموع  
 10 22 18 19 32 لیگ نوزدهم
 16 25 14 21 18 لیگ بیستم

 مرتکب يهایپنالت مجموع
 شده

 2 1 1 0 0 لیگ نوزدهم
 1 4 1 2 1 لیگ بیستم

 يهایپنالت مجموع
 هدررفته

 0 0 0 1 1 لیگ نوزدهم
 1 0 0 1 2 لیگ بیستم

خانه داخل زرد يهاکارت  
 14 14 11 14 14 لیگ نوزدهم
 20 11 20 8 16 لیگ بیستم

 از خارج زرد يهاکارت
 خانه

 15 20 20 11 11 لیگ نوزدهم
 17 19 18 10 14 لیگ بیستم

خانه داخل قرمز يهاکارت  
 0 0 0 2 1 لیگ نوزدهم
 1 1 0 1 0 لیگ بیستم

 از خارج قرمز يهاکارت
 خانه

 1 2 0 1 2 لیگ نوزدهم
 0 0 1 1 0 لیگ بیستم

 
، سپاهان، تراکتور و فوالد را براساس سیپرسپولي فوتبال استقالل، هامیتاطالعات توصیفی  1نمودار 

در مسابقات  هامیت. دو فاکتور مذکور براي دهدیمي زده در خانه نشان هاگلتعداد برد خانگی و تعداد 
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فصل اول لیگ بیستم (بدون حضور فصل اول لیگ نوزدهم (با حضور تماشاگران) و مسابقات نیمنیم

فصل اول لیگ نوزدهم و در حضور تماشاگران) در نظر گرفته شده است. تیم فوتبال استقالل در نیم

فصل اول که در نیم است یحالگل شده است. این در  13برد خانگی و زدن  5تماشاگران موفق به کسب 

گل شده است. این آمار براي تیم  9برد خانگی و زدن  4لیگ بیستم (بدون حضور تماشاگران) موفق به 

برد  5فصل اول لیگ نوزدهم موفق به کسب نیمفوتبال پرسپولیس نیز متفاوت بوده است. این تیم در 

برد خانگی و  6فصل اول لیگ بیستم موفق به کسب در نیم کهیدرحالگل شده است،  7خانگی و زدن 

برد خانگی و  5فصل اول لیگ نوزدهم موفق به کسب گل شده است. تیم فوتبال تراکتور در نیم 11زدن 

گل شده است.  4برد خانگی و زدن  1م فقط موفق به کسب فصل اول لیگ بیستگل شده و در نیم 9زدن 

مشابه موفق به  صورتبهفصل اول لیگ بیستم فصل اول لیگ نوزدهم و نیمتیم فوتبال سپاهان در نیم

گل شده است، اما در  9فصل اول لیگ نوزدهم موفق به زدن در نیم کهیدرحالبرد خانگی شده،  4کسب 

فصل ل زده ثبت کرده است. در نهایت تیم فوتبال فوالد خوزستان در نیمگ 12فصل اول لیگ بیستم نیم

فصل اول لیگ بیستم در نیم کهیدرحالگل شده،  4برد خانگی و زدن  3اول لیگ نوزدهم موفق به کسب 

 گل شده است. 9برد خانگی و زدن  4موفق به کسب 

 
فصل اول لیگ نوزدهم و در نیم هامیتي خانگی هاگل. مقایسۀ تعداد برد خانگی و تعداد 1نمودار 

 فصل اول لیگ بیستمنیم
ترتیب از سمت چپ به هاستونستون عمودي رسم شده است.  4براي هر تیم  1در نمودار 

فصل اول لیگ در نیم یبرد خانگفصل اول لیگ نوزدهم، تعداد تعداد برد خانگی تیم در نیم ةدهندنشان
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فصل اول ي زده در نیمهاگلفصل اول لیگ نوزدهم و در نهایت تعداد ي زده در نیمهاگلتعداد بیستم، 

 .استلیگ بیستم 

نوزدهم و  یگفصل اول لیمن یکل یسۀمقا يمستقل برا یاز آزمون ت توصیفی مذکوربر اطالعات عالوه

 ینب يداراتفاوت معنکه نشان داد ي استنباطی هاافتهتحلیل یاستفاده شد.  یستمب یگل اولفصل یمن

 هامیت یخانگ يبردها يمقدار برا ینابه این صورت که  ؛وجود ندارد یستمنوزدهم و ب هايیگل رها دمؤلفه

 يهادر گل یندست آمد. همچنبه )P ،671/0)=8(t=522/0( یستمب یگبا ل یسهنوزدهم در مقا یگدر ل

 مشاهده نشد یستمنوزدهم و ب هايیگل ینب يداراتفاوت معن یخانگ يهايدر باز هامیت ةشدزده

)813/0=P ،298/0)=8(t(  با  یخانگ يهايدر باز هامیقرمز داوران به ت يهادر کارتدر نهایت

زرد داوران به  يهاکارت مشاهده نشد. اما در تعداد يداراتفاوت معن) P ،000/0)=8(t=222/0(مقدار

به این منظور نتایج آزمون تی مستقل در  تفاوت معنادار بود. )P ،645/0)=8(t=011/0(یزبانم يهامیت

 ارائه شده است.  2جدول 

فصل اول لیگ نوزدهم در نیم فارسجیخلهاي پرهوادار لیگ برتر مقایسۀ نتایج و عملکرد تیم .2جدول
 ي خانگیهايبازفصل اول لیگ بیستم (بدون حضور تماشاگران) در (با حضور تماشاگران) و نیم

 مؤلفه
اختالف 

نیانگیم  
اختالف انحراف 

 *Df t p-value معیار

6/0 برد  894/0  8 671/0  522/0  
6/0 گل زده  204/0  8 298/0  813/0  

6/1 کارت زرد  043/4  8 645/0  011/0  
000/0 کارت قرمز  347/0  8 000/0  222/0  

 آزمون تی مستقل *
 

 ي ریگجهینتبحث و 

 هايیمت یجو عدم حضور تماشاگران بر نتا 19 یدکوو يریگهمه ریتأثهدف از پژوهش حاضر بررسی 

استقالل، پرسپولیس، سپاهان،  يهامیت یجنتا بود. در این پژوهش فارسجیبرتر خل یگپرهوادار فوتبال در ل

فصل یم(با حضور تماشاگران) و ن 19قبل از کووید  نوزدهم یگفصل اول لیمدر نتراکتور و فوالد خوزستان 

 داد نشان هاافتهی یلتحل مقایسه شد. (بدون حضور تماشاگران)ي کرونا ریگهمهیستم در زمان ب گیاول ل

 يهايدرصد از باز 72ها نوزدهم و در حضور تماشاگران در ورزشگاه یگاستقالل در لتیم فوتبال که 

از درصد  57و بدون حضور تماشاگران فقط  یستمب یگدر ل کهیدرصورت، شده یروزخود را پ یخانگ
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عملکرد متفاوت  ینا یسپرسپول فوتبال یمت يخود را با برد پشت سر گذاشته است. اما برا یمسابقات خانگ

 یگدرصد و در ل 62نوزدهم  یگآنها در حضور تماشاگران در ل یخانگ هايبرد تعداد کهيطوربه، بوده

 تعداد کهيطوربه بود،مؤلفه کامالً متفاوت  ینانیز فوتبال تراکتور  یمت يدرصد بوده است. برا 75 یستمب

دست آمده است. درصد به 13فقط  بیستم یگدرصد و در ل 72 نوزدهم یگآنها در ل یخانگ هايبرد

 یخانگ يهايدرصد از باز 57و  42نوزدهم  یگدر ل یبترتبه یزفوتبال سپاهان و فوالد خوزستان ن يهامیت

است.  بودهدرصد  57 یمهر دو ت يمؤلفه برا ینا یزن یستمب یگپشت سر گذاشته و در ل یروزيپخود را با 

 يهاها تعداد کارتهنگام حضور تماشاگران در ورزشگاه رگذاریتأث يهااز مؤلفه شایان ذکر است که یکی

و  یرندقرار گ یزبانم یمت ریتحت تأث توانندیمداوران است. در واقع  یزبانم يهامیزرد و قرمز داوران به ت

نوزدهم داوران در  یگمؤلفه نشان داد که در ل ینا يهاافتهیارفاق کنند.  بازیکنان در حضور تماشاگران به

از داوران  بار کیاستقالل فقط  یکنانارت زرد نشان داده و بازک 14استقالل  یکنانبه باز یخانگ يهايباز

بوده  16استقالل  یکنانزرد داوران به باز يهاتعداد کارتنیز  یستمب یگاند. در لکرده یافتکارت قرمز در

 یندر ا یسفوتبال پرسپول یمت ياند. برانکرده یافتکارت قرمز دری خانگ يهاياستقالل در باز یکنانو باز

 یگاست که در ل یدر حال ینا ه است.کارت قرمز ثبت شد 2کارت زرد و  14نوزدهم  یگدر ل یزمؤلفه ن

 یکو کارت زرد  8 یسپرسپول یکنانتعداد کارت داوران به باز کهيطوربه یافته،هر دو مورد کاهش  یستمب

 یتیوضع یخانگ يهايافت کارت زرد از داوران در بازیسپاهان و فوالد در در يهامیکارت قرمز بوده است. ت

. این در اندکرده یافتان درنوزدهم از داور یگفصل اول لیمکارت زرد در ن 14 یممشابه داشته و هر دو ت

فوتبال فوالد خوزستان  یمو ت 11سپاهان  یمت یافتیزرد در يهاتعداد کارت یستمب یگدر لکه  است یحال

در تعداد کارت قرمز  یستمنوزدهم و ب یگدر ل یمکه هر دو ت شایان ذکر استاست.  بودهکارت زرد  20

کدام  هر یستمب یگنکرده و در ل یافتنوزدهم کارت قرمز در یگلدر  کهيطوربه، اندمشابه داشتهوضعیتی 

 يهايکارت قرمز در باز یافتبدون در یزتراکتور نتیم فوتبال اند. کرده یافتکارت قرمز از داوران در یک

را  یستمب یگکارت زرد در ل 20نوزدهم و  یگکارت زرد در ل 11 آمار یستمنوزدهم و ب هايیگل یخانگ

 .ه استثبت کرد

اشاره کرد.  یزبانم يهامیت ةزد يهابه گل توانیم یخانگ يهايدر باز رگذاریبر دو مؤلفه تأثالوهع

نشان داد  هاافتهتحلیل یشود.  ییردر حضور تماشاگران و بدون حضور آنها دستخوش تغ تواندیآمار م ینا

 یگآمار در ل ینگل به ثمر برساند و ا 13 هاستقالل توانست ی،خانگ يهاينوزدهم و در باز یگدر لکه 

 9نوزدهم  یگدر ل کهيطوربه یافته،آمار کاهش  ینا یزتراکتور ن ياست. برا یافته یلگل تقل 9به  یستمب
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سپاهان و  یس،ثبت شده است. اما پرسپول یمت ینا يگل برا 4فقط  یستمب یگگل به ثمر رسانده و در ل

 کهيطوراند بهزده در خانه را ثبت کرده يهاتعداد گل یشنوزدهم افزا یگنسبت به ل یستمب یگل درفوالد 

یستم ب یگبه ثمر رسانده و در ل یخانگ يهايگل در باز 7نوزدهم تعداد  یگدر ل یسپرسپولتیم فوتبال 

گل  9نوزدهم به  یگگل در ل 4از تعداد  خوزستان نیز کرده است. فوالد یداپ یشافزا 11ها به گلتعداد 

گل را  12 یستمب یگو در ل یخانگ ةگل زد 9نوزدهم  یگو سپاهان در ل یافتهتم دست یسب یگزده در ل

در مقایسه با نتایج آنها بدون حضور تماشاگران یزبان م يهامیت یجنتاکلی  صورتبه به ثمر رسانده است.

 اشته است. ند يتفاوت معناداردر حضور تماشاگران 

در جهان، رویدادهاي ورزشی که امکان به تعویق افتادن آنها بود، با تأخیر برگزار  19با گسترش کووید 

رویدادهاي  نیترمهمشده و بسیاري از رویدادهاي ورزشی نیز به سال بعد یا زمان دیگري موکول شدند. از 

ي اروپا هاملتابقات فوتبال جام توکیو و مس 2020ي المپیک تابستانی هايبازبه  توانیمافتاده تعویقبه

ي مسابقات بدون حضور تماشاگران ریازسرگاشاره کرد. عدم برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشی در دنیا و 

ي فوتبال وارد هاباشگاه، جامعه و هادولتي مالی فراوانی را به اسپانسرها، هاانیزضرر و  هاورزشگاهدر 

ی فروشتیبلي فوتبال در جهان و ایران از طریق هامیتآمد بسیاري از منبع در هرچند). 5، 28کرده است (

ي خالی از تماشاگر به ضررهاي مالی اساسی هاورزشگاهو انجام مسابقات در  شودیممسابقات فوتبال تأمین 

منابع درآمدزایی  یکی از)، 2020ي متوسط منجر شده، اما به اعتقاد محمدکاظمی و همکاران (هاباشگاهبه 

ی رساناطالعدر دوران کرونا تنها نه است که هواداري يهاامکیارسال پي فوتبال در ایران از طریق هاباشگاه

ي نیز داشته است. بنابراین ریچشمگافزایش بلکه  ه،کاسته نشدي هواداري هاامکیپو درآمدزایی از طریق 

 ). 29و اسپانسرها از این طریق جبران شده است ( هاباشگاهگفت بخش اعظمی از درآمدهاي  توانیم

دلیل نبود تماشاگران در ورزشگاه و آثار منفی کرونا باید به ي مالی فوتبال بههاانیزبر ضرر و عالوه

ي الزم خود را تا حدودي هاتیجذاب هاورزشگاهاین نکته اشاره کرد که فوتبال بدون حضور تماشاگران در 

ي فوتبال از اهرم فشار و هامیتي ویروس کرونا سبب شده است تا ریگهمه ترمهماز دست داده و از همه 

در نتایج و عملکرد  توانیمیار دوازدهم خود که همان تماشاگران هستند، محروم شوند. این ادعا را 

 ریتأثگذشته  سال ککه به مرور و طی یطوريهي فوتبال در باالترین سطح جهان بررسی کرد، بهامیت

شدت کاهش پیدا بر نتایج تیم میزبان به هاورزشگاهخصوص عدم حضور تماشاگران در مزیت میزبانی و به

به  صراحتبهکرده و به حالت عادي و طبیعی براي بازیکنان تبدیل شده است. در تحقیقات متعدد نیز 

اشاره شده است. اما در این پژوهش  هامیتخانگی بر موفقیت و پیروزي ي هايبازتماشاگران در  مؤثرنقش 
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در حضور تماشاگران و بدون حضور آنها تفاوت  فارسجیخلمشخص شد که برگزاري مسابقات لیگ برتر 

ي زده در خانه ندارد. این یافته با نتایج تحقیق پترسون و همکاران هاگلو  هامیتي بر تعداد برد دارامعن

 اورس وان و پیترز ،)2009( راید و )، کویامان2021)، کوناکا (2020)، جیمز رید و همکاران (2010) (30(

 حضور و جمعیت اثر اخیر دهۀ در همخوانی دارد. در واقع آنها معتقدند) 2020( کرومر و گولر و )2020(

است. به بیان دیگر، در  یافته کاهش هامیت نتایج کسب بر خانگی بازي ریتأث وها ورزشگاه در تماشاگران

چندانی بر موفقیت و کسب برتري  ریتأثي تیمی مثل فوتبال، مزیت خانگی و میزبان بودن هاورزش

ي میزبان ندارد. شاید بتوان دلیل کاهش تأثیر مزیت میزبانی و عدم حضور تماشاگران در برتري و هامیت

ي فوتبال از سه نفر به پنج نفر دانست، هامیتي میزبان را در افزایش تعداد تعویضی هامیتعملکرد مطلوب 

این تغییر در قوانین فوتبال موافقان و مخالفان خاص خود را داشته، اما به نقل از نشریۀ مارکا  هرچند

تأثیر مثبت گذاشته است. همچنین تقویت  هامیتبر عملکرد و نتایج بسیاري از  هایضیتعواسپانیا افزایش 

عدم  ریتأثسترس، اضطراب رقابتی و هیجان) بازیکنان و مربیان سبب شده تا و کنترل عوامل روانی (ا

کمتر به چشم آید. در نهایت کسب تجربه و عادت کردن بازیکنان به  هاورزشگاهحضور تماشاگران در 

محیط مسابقه کمک کرده تا بازیکنان به شرایط حاکم بر ورزشگاه مسلط شوند و با تمرکز بیشتر به اجراي 

 مهارت پرداخته و با کنترل بیشتري به رقابت با حریفان بپردازند. 

ي فوتبال سبب شده است تا هاورزشگاهران در در این پژوهش مشخص شد که عدم حضور تماشاگ

دلیل کاهش فشار ي میزبان نشان دهند که این اتفاق بههامیتي زرد بیشتري را به هاکارتداوران تعداد 

که در لیگ نوزدهم و در حضور تماشاگران این اتفاق  است یحالتماشاگران بر داوران بوده است. این در 

. از طرفی اعتقاد بر این انددادهي کمتري را به بازیکنان تیم میزبان نشان هاکارتکمتر رخ داده و داوران 

. این یافته با نتایج دهندیمکارت  ترراحتاست که داوران به بازیکنان میهمان و در حضور تماشاگران 

گفت در بسیاري از  توانیم) همخوانی دارد. در خصوص این یافته 2020تحقیق جیمز رید و همکاران (

مسابقات فوتبال داخلی و خارجی مشاهده شده است که داوران براي کنترل و در دست گرفتن شرایط 

ي هامیتخود در طول مسابقه فوتبال بازیکنان خاطی  نقصیبمسابقه و همچنین تسلط کافی بر قضاوت 

که  کنندیمد ادعا . داوران براي این اقدام خوکنندیمي زرد و قرمز جریمه هاکارتمیزبان و میهمان را با 

ي هاسوتبدون دلیل به تصمیم و  هاصحنهبازیکنان، مربیان و تماشاگران در طول مسابقه و در بسیاري از 

تا از این طریق بتوانند تمرکز داور را بر هم بزنند و تصمیمات داور را به نفع خود  کنندیمداور اعتراض 
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ابزاري براي کنترل بازیکنان و  عنوانبهي زرد و قرمز خود اهکارتتغییر دهند. بنابراین داوران از اخطار و 

 . کنندیماستفاده  هامیت

و  )2018( اسکوپا و ) و پونزو2014محمد کاظمی و همکاران ( ،)2008( پوالرد با اینکه ریچارد

به این نتیجه رسیدند که حضور تماشاگران و مزیت میزبانی تأثیر بسزایی ) 2017( همکاران و بودریکس

ي میزبان تأثیر منفی هامیتي فوتبال دارد و عدم حضور تماشاگران بر نتایج هامیتبر موفقیت و پیروزي 

در لیگ برتر  هاورزشگاهي این پژوهش نشان داد که عدم حضور تماشاگران در هاافته، اما یگذاردیم

ي نگذاشته است. شاید دارامعني خانگی آنها تأثیر هاگلبر تعداد بردهاي تیم میزبان و تعداد  فارسجیخل

و بازیکنان و عادت کردن آنها به رقابت در  هامیتبتوان یکی از دالیل اصلی این اتفاق را آشنایی بیشتر 

عادت  هاورزشگاهدر ر تماشاگران فوتبال به حضو یکنانبازبا حضور تماشاگران دانست. در واقع  هاورزشگاه

بیان  بهنداشته است.  چشمگیري ییرتغ هامیت یجنتا یزن رانبدون حضور تماشاگین دلیل همبه  ،اندکرده

اند که فشار حضور کرده یدامهارت را پ ینا یکنانباز ،حضور دارنددر ورزشگاه که تماشاگران یزمان دیگر،

 نباشد.  رگذاریتأث هامیتبازیکنان و و عملکرد  یجکنند که بر نتا یریتمد نحويآنها را به

ي فوتبال هارقابتویروس کرونا سبب بروز وقفه در برگزاري منظم  هرچندگفت  توانیمدر نهایت  

یی که هواداران کمتري هامیترا محدود کرده است، اما به  هاورزشگاهدر جهان شده و حضور تماشاگران در 

راي مثال بي پرهوادار از شرایط یکسان و برابري برخوردار شوند. هامیتکند تا در مقابل می دارند، کمک

ي خانگی هايبازتیم فوتبال تراکتور هواداران پرشوري دارد که در بیشتر  فارسجیخلدر لیگ برتر 

، اما بررسی عملکرد تیم فوتبال تراکتور در این پژوهش نشان کشاندیمتماشاگران زیادي را به ورزشگاه 

، نتایج ضعیفی گرفته است؛ شده برگزاري خانگی که بدون حضور تماشاگران هايبازداد که این تیم در 

فصل اول روانی بازیکنان و کادر فنی نیم -از سایر عوامل از جمله کیفیت فنی و روحی توانینم هرچند

بر  ورزشگاهشک عدم حضور تماشاگران در فصل اول لیگ بیستم غافل شد، اما بیلیگ نوزدهم و نیم

ي میهمان با آسودگی خاطر بیشتري وارد هامیتمنفی گذاشته و سبب شده است تا  ریتأثعملکرد این تیم 

 میدان مسابقه با این تیم شوند. 

کمتري را به داوران و بازیکنان  فشارهاي روانی هاورزشگاهدر شرایط کنونی، عدم حضور تماشاگران در 

کنند یا در جدول نتایج ضعیفی را کسب می هامیتعبارت دیگر، در مواقعی که و مربیان وارد کرده است. به

مسابقات جایگاه مطلوبی ندارند، از عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه و فشار اعتراض آنها مصون مانده 

تماشاگران در ورزشگاه ها قطعا داورانی که در طول مسابقه اند. این در حالیست که در صورت حضور 



 1013                             ... پرهوادار فوتبالهاي و عدم حضور تماشاگران بر نتایج تیم 19ي کووید ریگهمه ریتأث 

 

دلیل عملکرد ضعیف در طول مسابقه و در شدند و همچنین بازیکنان به مرتکب اشتباهات فاحش می

اننستند تحت فشار و اعتراض مستقیم تماشاگران تویمدلیل کسب نتایج و عملکرد ضعیف  نهایت مربیان به

تعصبات داوران  هاورزشگاهعدم حضور تماشاگران در  گرفتهابق تحقیقات انجامقرار گیرند. از طرفی مط

ي فوتبال لیگ برتر هامیتبر عملکرد  تواندیمنسبت به تیم میزبان را کمتر کرده است. این عامل نیز 

نسبت به  فارسجیخلویدئویی در لیگ برتر  داورکمکدلیل نبود باشد. در واقع به رگذاریتأث فارسجیخل

و داوران تبدیل شده  هامیتي در دنیا اشتباهات داوري همواره به معضلی اساسی براي احرفهي هاگیل

بر عملکرد  مؤثربه عوامل  هامیتبر بررسی نقش داوران در کسب نتایج است. بنابراین الزم است عالوه

ي کرونا الزم است تأثیرات مثبت ریگههمي فوتبال نیز پرداخته شود. در واقع در شرایط هامیتبازیکنان و 

 ي فوتبال بیشتر بررسی شود. هاورزشگاهو عدم حضور تماشاگران در  19و منفی کووید 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of the Covid 19 
pandemic and the absence of spectators on the results of popular football 
teams in the Persian Gulf Premier League. The results of Esteghlal, Perspolis, 
Sepahan, Tractor, Foolad FC clubs at the first round robin stage of nineteenth 
season (with spectators) were compared with their results at the first round 
robin stage of twenty season (without spectators) using a t-test. The analysis 
of the findings showed that the results of the host teams without spectators 
were not significantly different from the match with presence of spectators at 
the stadiums. This lack of significance was observed in the number of home 
wins, the number of host teams’ goals scored, and the number of red cards 
shown to the host teams. However, there was a significant difference in the 
number of yellow card shown to the host teams. Although spectators always 
play an important role in the success of the host teams, strengthening the 
tactical and technical abilities of players and teams, managing the emotions 
and stress of players, and above all knowing the atmosphere and competitive 
environment and getting players used to spectators’ presence at the stadiums 
have caused the teams and players to acquire the necessary skills to control 
spectator pressure. Therefore, the effect of spectator presence on the results 
and performance of teams has been greatly diminished. 

 

Keywords 

 Spectators, Football, Covid 19, Persian Gulf Premier League, Home Advantage. 

  

                                                 
;Tel:+98935464986a.oboudi72@yahoo.com :Corresponding Author: Email ∗ 

mailto:a.oboudi72@yahoo.com

	تماشاگران، فوتبال، کووید ، 19، لیگ برتر خلیجفارس، مزیت میزبانی.
	روششناسی
	یافتهها
	بحث و نتیجهگیری
	منابع و مآخذ

	The effect of The Covid 19 pandemic and the absence of spectators on the results of popular football teams in the Persian Gulf Premier League
	Abstract
	The purpose of this study was to investigate the effect of the Covid 19 pandemic and the absence of spectators on the results of popular football teams in the Persian Gulf Premier League. The results of Esteghlal, Perspolis, Sepahan, Tractor, Foolad F...
	Keywords
	Spectators, Football, Covid 19, Persian Gulf Premier League, Home Advantage.

	Latin.V(13).N.3.pdf
	Jasem Manouchehri0F(1 -  Mehrzad Hamidi2 - Habib Honari3
	Abstract
	Designing a Model to Support the Intellectual Property Rights in Iran Sport
	Abstract
	Keywords

	The effect of The Covid 19 pandemic and the absence of spectators on the results of popular football teams in the Persian Gulf Premier League
	Abstract
	The purpose of this study was to investigate the effect of the Covid 19 pandemic and the absence of spectators on the results of popular football teams in the Persian Gulf Premier League. The results of Esteghlal, Perspolis, Sepahan, Tractor, Foolad F...
	Keywords
	Spectators, Football, Covid 19, Persian Gulf Premier League, Home Advantage.
	Abstract


	Monitoring the Strategic Challenges Arising from the COVID-19 Pandemic in Sport Federations
	Abstract



