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 چکیده
جوامع  هایینگران شکالت فردی و اجتماعی فراوان بهدر فضای اینترنت و ایجاد م یبندشرط روزافزونگسترش 

ثر بر گرایش افراد ة عوامل مؤمطالعبا هدف پژوهش حاضر شده است؛ بنابراین منجر افراد درگیر در این عامل برای 

 از و همبستگی ،نوع نظر ازروش پژوهش حاضر  .ه استم شدانجاراهکار  بندی اینترنتی در ورزش و ارائةرطشبه 

استفاده  پرسشنامهاز ی در روش کیفی از مصاحبه با روش کدگذاری باز و در روش کمّ بود که کاربردی هدف، نظر

فرمول  نفر بودند که با 367  نفر از نخبگان و در روش کمّی 12ی برفبخش کیفی با روش گلوله آماری جامعة .شد

متخصصان و  از تصادفی یریگنمونهروش کارگیری بهبا محاسبه شد. این تعداد نفر  188نمونة آماری  ن تعدادکوکرا

در این پژوهش از پرسشنامة . بودند 1398در سال اقتصاد  ورزشی ودر حوزۀ علوم دینی، اجتماعی، ناسان کارش

نفراز نخبگان روایی دوازده  فاده شد.یابی متغیرها استزار برای« در ورزش یبندشرط»ساخته یعنی پژوهشگر

دست هب 83/0برابر با آلفای کرونباخ پایایی آن نیز با استفاده از آزمون و  را تأیید کردند و صوری پرسشنامهایی محتو

 استفاده .پی.ال.اس افزارنرم در ساختاری معادالت سازیمدل و .اس.پی.اس.اس افزارنرماز  هاداده. برای تحلیل آمد

 یبندشرط به افراد گرایش در هالفهمؤ ینترمهم، 96/1بیشتر از  tبا توجه به مقادیر نتایج پژوهش نشان داد  .شد

همچنین نظارت  .بودند 82/0 همبستگی با جامعه و محیط ثیرتأ و 85/0 همبستگی با اقتصادی نیازمندی اینترنتی،

نیازهای با توجه به نتایج پژوهش، امل مشخص شد. ع ینترمهم، 82/0همبستگی اینترنتی با  هاییتسابیشتر بر 

 هاییتساسمت درآمدزایی از طریق ن بهفکری جوانا یریگجهتدر  عوامل ینترمهممحیطی از  یراتتأثاقتصادی و 

 ست.هابر آن نظارت کم هایتسااین  موجود در کشور دربارۀ ضعفنقطههستند و  یبندشرط
 

 ، درآمدزایی.بینییشپی، ورزش، اینترنت یبندشرط :کلیدی واژگان

                                                           
1. Email: einfoad@yahoo.com  
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   مقدمه
 این. است شده بدل معنادار یهاارزش و نگرش رفتار، بازنمایی و ظهور عرصة به ورزش حاضر عصر در

 توجه با توانیم موارد در برخی که است شده هاانسان زندگی متن وارد یاگونهبه چندوجهی پدیدۀ

 اجتماعی سرمایة میزان و زندگی تفکر، سبک طرز ،زشیور یهاتیفعال در مشارکت و افراد نگرش به

 در و دنیا سراسر در مردم که گفت توانیم اجتماعی پدیدۀ این اهمیت در. کردشناسایی  را آنان

 با(. 2015، 1کاکلی) کنندمی گووگفت ورزشبارۀ در یاندهیفزا طوربه مختلف، اجتماعی یهامکان

 یهارشته در هواداران بسیار زیاد جمعیت و مختلف یرهاکشو در ورزش فراوان اهمیت به توجه

 صنعت و گروهی یهارسانه صنعتی، یهاکارخانه ورزشی، بزرگ یهاشرکت مختلف، ورزشی

 به یاژهیو نگاه (یرقانونیغ و قانونی شکل دو در فوتبال یبندشرط یهابنگاه و هاتیسا) یبندشرط

 که فعالیتی است یبندشرط (.2008، و همکاران 2النی)د اندداشته اخیر یهاسال در عرصه این

ی هاآسیب درک از اطالع و. کند ایجاد جوامع وها خانواده افراد، برای یتوجهدرخور  آسیب تواندمی

 و صنعت جامعه، فرد، در یبندشرطدر قبال  قانون نظرو  امری ضروری است بندیشرط به مربوط

 این به ؛دندار عمر دهه یک از بیش تعاملی یبندشرط در جاری قوانین .مشخص است یخوببه دولت

 ةده در .باشد یورافن سریع یهاپیشرفت لیلدهای مربوط به آن تنها بهدیدگاه است بعید معنی که

 از بندیشرط به ساعته وچهارستیب دسترسی ازجمله یبندشرط رشدبهروۀ دیچیپ یهاروش گذشته

 این در. استوجود داشته  تعاملی تلویزیون یهاعامل ستمیس و همراه نتلف یورافن اینترنت، طریق

 صورتبه آنالین در این بخش، یبندشرط رشد به توجه ورزشی با یهابندیشرط در شرکت زمان مدت

در پژوهشی به بررسی تبانی و  .(2015شناسی استرالیا، )جامعة روان است افتهی شیافزا تصاعدی

و تمایل شدید افراد به حضور  پرداخته شد که در این پژوهش عالقة چشمگیرال در فوتب یبندشرط

تبانی و وجود  وعضمودست آمد. در همین پژوهش به ، عامل مهمی در گرایش افراد به بهیبندشرطدر 

، داوری کمتر ةسابق با ترجوانداوران و بیان شد  فوتبال آلمان پرداخته شد کارتازهآن در میان داوران 

، 2017، 3و همکاران )داچر ها هستندی تبانی از سوی افراد مرتبط با تیمهاشنهادیپمعرض بیشتر در

عامل محیط خانوادگی بر جامعة آماری کشور چک،  یهاشیگرا ریثأتدر پژوهشی با رویکرد بررسی  .(5

، 4شد )استانیک و بازخوردهای مالی شناخته هازهیانگ عوامل اصلی در مقایسه با عنوانبهو خانواده 

در  سازمشکلشناسایی عوامل »با عنوان  یامطالعه( 2017) 5و راسل هینگ،  .(3، 2016

                                                           
1. Coakley 

2. Delaney 

3. Docher 

4. Stanick 

5. Hing & Russell 
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 مشکالتی که در حیطة نیترمهم ازجمله یان کردندب ها. آنانجام دادند «ورزشی یهایبندشرط

ت روحی و مشکال، دیآیم وجودبهخصوص جوانان هبرای افراد بآنالین  یهایبندشرطو  یبندشرط

، همکارانهینگ و ) دادن پول و بروز مشکالت اجتماعی استروانی، استفاده از موادمخدر، ازدست

ناسایی عوامل ش»با عنوان یدر پژوهش( 2018) و محمدی حسینی ،دنیایی. همچنین (779، 2017

 یانهیزم عوامل شامل اصلی یهامقوله بیان کردند «در ورزش یبندشرطو  ییشوپولر ب مؤثر

 رفتاری عوامل و( اقتصادی ساختار نداشتنسالمت) ساختاری عوامل ،(اقتصادی فضای مسمومیت)

 یبندشرط تبلیغات ثیرتأ کیفی که در آن ایمطالعه در .هستند( مالی امور بر شفاف نظارت نبود)

 تمشکال بر ثیریأت هیچ بندیشرط تبلیغات که کردند گزارش کنندگانشرکت چهارمکی بررسی شد،

تأثیر  جانبی  تبلیغات که کردند گزارشکنندگان شرکت از نیمی از کمی بیش نداشته است. هاآن

 هاآناز  کیچیه  حالنیباا کردند؛را گزارش  محسوسی ثیرتأکنندگان شرکت پنجمکی و داشته است

ادراکی نشان خود ثیر منفیتأ. نگرفتند درنظر خود یبندشرط مشکالت اصلی علت عنوانبهتبلیغات را 

 موجب تبلیغات بنابراین ؛کندایجاد می یبندشرط ای برایانگیزه تبلیغات ،درجة اول دهد که درمی

شود یا ترک آن می کمتر بندیشرط تصمیم برای شدنترسخت بندی و یاشرط در افزایش مشارکت

 ،واسطه با ورزش گامهن در تبلیغات و یبندشرط بازاریابی فراگیرشدن و گسترش .(2009، 1)پربیندل

 اروپا، اتحادیة برآوردهای طبق. است مشهود غربی کشورهای در ورزش طرفداران بیشتر برای احتماالً

 یبندشرطتبلیغ  منظوربه فوتبال جهان بزرگ لیگ پنج از یورو میلیون 150 از بیش سال هردر 

 اجتماعی، یهارسانه ن،تلویزیو در (. تبلیغات2014اروپا،  ورزش )کمیتة شودیم مالی حمایت

در  یبندشرطتبلیغ  اقدامات برای دیگر از طوالنی فهرست و ورزشگاه در الکترونیک یهایآگه

 مردم که دهدمی مطالعات نشان(. 807، 2018، 2و همکاران گونزالس-است )لوپز شده اخیر یهاسال

 مردان. رغبت پیدا کنند بندیشرط بیشتر به مراتببهاست  ممکن گرفتن درمعرض تبلیغاتبا قرار

 از بیشتری مقدار وضوحبهجامعه تر اقتصادی پایین و اجتماعی هایگروه ازتر مسن زنان و جوان

نشان  ریپذبیآس مخاطبان بر یبندشرط تبلیغات اثرات د. موضوعبیننمی را یبندشرط تبلیغات

 که از موارد است واضح اساس،اینبرو  دارد قرار وسط تراز در سانسور در برابر  نمونة ما که دهدمی

 ینیبشیپ به یبندشرط .(2014شدند )پربیندل، می خاطرآزردهفریبکارانه  و زیآمنیتوه یند،اناخوش

 شودیم تعریف دارایی و پول معینی ازای مبلغ در ورزشی یهاتیفعال همچون مختلف رویدادهای نتایج

                                                           
1. Perbindel 

2. Lopez-Gonzalez 
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 بستنشرط -1: ردیگیم قرار مقوله سه در یبندرطش (. در حالت کلی2010، 1همکاران و )ریکوود

 ؛دارند ریاضی ۀشدنییتعازپیش قوانین که ییهایباز -2 ،ورزشی مسابقات رویداد مثل یک نتیجة روی

 ییهازهیجا همة و  التاری به سبک ییهایباز -3 و  کازینوها بازی یزهایم و بازی یهادستگاهمثل 

ها مشخص اساس نتایج را بازیکنان و تیمهستند که براین برد اعداد دغاما و عالئم انتخاب برمبتنی که

 پا ریزرا  هایبازاست که قوانین رسمی  سودجوو معضل بزرگ در تعیین نتایج توسط افراد  کنندینم

 یآمار .(9200، 2کوترلی و )دالفابرو کردن ورزش دارنددارخدشهو با مسائل مالی سعی در  گذارندمی

انجام داده  پلیس فتااما طی مطالعاتی که  ،در ایران وجود ندارد یبندشرط یهاتیساتمام  دقیق از

است  اثبات شده یبندشرط و قمار یهاتیساتارنمای تبلیغ  708 و دهندهخدمات سایت 5549 است،

ها تافراد مشهور در فضای مجازی این سایو اند شده یگذارهیپا هایبازوی ر یبندشرط صورتبه که

در ایران شده است )موسوی و همکاران،  هاسایتین که این امر موجب فراگیری ا کنندیمتبلیغ  را

 هابندیشرط ،شدهانجام ایهپژوهش در کهبازی است ی از قمار یا قمارابندی گونهشرط (.1391

 روی بستنشرطبندی، شرط از منظور. گیرندمی قرار قمار زیرمجموعة ورزش در ندیبخصوص شرطبه

 سرمایة و پول کند،می قماربازی که کسی درواقع. است نامشخص در حوادث ارزشمند وسایل وء اشیا

 آمیزیرهطمخا عمل قمار بنابراین ؛کندمی گذاریسرمایه به شانس مربوط حوادث و هابازی در را خود

 و شانس توسط شدهتعیین رویداد یک نتیجة ارزش در دارای عناصر از برخی یا پول آن طی که است

 (.2005استرالیا،  قمار )مرکز تحقیقات شودمی مبادله دارند، نامعلوم پیامد که اموری

 در. نیستمحدود  ورزش دنیای به فقط و گیردمی انجام مختلفی هایزمینه در قمار و بندیشرط

 اند از:گیرد که عبارتمی قرار مقوله سه در بندیکلی شرط حالت

 ؛3اسب نژاد روی بندیشرط مانند ورزشی مسابقات مثل رویداد یک نتیجة روی تنبسشرط -1

 بازی میزهای و 4بازی هایدستگاه مثل ؛دارند ریاضی شدۀتعیینازپیش قوانین که هاییبازی -2

 ؛5کازینوها

 است برد اعداد ادغام و عالئم انتخاب برمبتنی که هاییجایزه همة و التاری سبک به هاییبازی -3

  (.2009 کوتر،و لی )دلفابرو

                                                           
1. Rickwod 

2. Delfabbro & LeCouteur 

3. Betting on Horce Racing 

4. Gaming Machines 

5. Casino Table Games 
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 کهشود می محسوب ورزشی مسابقات نتایج روی بندیشرط جرمی چنین مصادیق از اساسبراین

ی محتوا) رودمی کاربه ایرایانه جرایم ارتکاب برای که محتوایی .است فوتبال مسابقة آن ترینعمده

 :از است عبارت( ایرایانه جرایم با مرتبط

 جرایم ارتکاب برای صرفاً که هاییافزارنرم یا هاداده معاملة یا قراردادن دردسترس و توزیع ای انتشار -1

 غیرمجاز قراردادن دردسترس یا انتشار فروش -2، (.ر. ج قانون 25 مادۀ) د،نرومی کاربه ایرایانه

 دولتی مخابراتی یا اییانهرا هایسامانه یا هاداده به غیرمجاز دسترسی امکان که هاییداده و هاگذرواژه

 آموزش محتویات قراردادن دردسترس یا انتشار -3.(، ر. ج قانون 25 مادۀ) دنکنمی فراهم را عمومی یا

 هایسیستم یا هاداده در اخالل و تحریف ای،رایانه جاسوسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، دسترسی

 قانون 21 مادۀ) ایرایانه جرایم سایر تسهیل و شآموز -4.(، ر. ج قانون 25 مادۀ) مخابراتی و ایرایانه

 25 مادۀ. ج بند) فیلترینگ هایسامانه از عبور هایروش آموزش و هافیلترشکن انتشار -5.(، ر. ج

 هایشرکت مانند مجرمانه ایرایانه اقتصادی و تجاری فعالیت هرگونه دادنانجام -6.(، ر. ج قانون

 مجازی فضای در قمار مراکز ایجاد -7 قوانین(، سایر و کشور صادیاقت نظام در اخالل قانون) هرمی

 (.1393)جعفری،  (اسالمی مجازات قانون 710 و 708 ،705 مواد)

 این میان از. هستند فعالیت به مشغول قانونی مجوز آنالین با یبندشرط سایت 2828 ،حاضردرحال

 پوکر یبندشرط سایت 524 و زشیور یبندشرط سایت 517کازینو،  957 ،یبندشرط یهاتیسا

 در سریعی رشد چنین (88، 2011) همکاران و 2(. ترنر226، 2013، 1و ماهون گووان)مکدارد  وجود

 مختلف یهاحوزه در را نظرانصاحب و پژوهشگران از بسیاری ، توجهیبندشرط یهاتیفعال

 و (2010 ،همکاران و 3نگوسفرا) کرده است جلب خود به یشناسجامعه شناسی وروان ،یشناسجرم

 یامدهایپ و بازبندیشرط افراد یهایژگیو و پدیده این شیوع علل بارۀدر مطالعات اجتماعی محرک

آنالین با افزایش  بندیشرطمشارکت در  (.133، 2015 ،همکاران و 4است )کریستیانسن شده آن منفی

و تلفن همراه و افزایش دسترسی به  یاانهیراهای وریافن ۀررات، تبلیغات گسترده، جذب گستردمق

این تحوالت  (.779، 2014)هینگ و همکاران،  حال افزایش است با سرعت زیاد در ،پرسرعتاینترنت 

 یمشکالت باعث ایجاد یامالحظهدرخور  طوربهآنالین  ندیبشرطرا ایجاد کرده است که  ییهاینگران

حقیقت از این موضوع اطالعی ندارند و درکه افراد  دشویم شیوع و عوامل خطر مرتبط با آن جملهاز

                                                           
1. McGowan & Mahon 

2. Turner 

3. Frangos 

4. Kristiansen 
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شرکت  ،اندکردهای که مدیران سایت طراحی یبندشرطبازان اینترنتی در بازی بندیشرطبیشتر 

روانی افراد که ممکن است منبع اصلی مشکالت  کنندیم هاآنخود را صرف  و زمان و هزینة کنندیم

 منظوربهمطالعات الزم دادن انجامدنبال پژوهشگران به (.9، 2015 و همکاران، 1)گینسبری ندباش نیز

 مسابقات نتیجة یبندشرط مثالعنوانبه ،)آنالین یا آفالین( یبندشرط سازمشکلشناسایی حالت 

این  هاآنهدف  .آورند دستبهبندی شرطرا با مشکل  یترقیدق یهاشاخصورزشی هستند تا بتوانند 

 تعیین آنالین یهاتیسا در را مشتریانبرای  شناختی، رفتاری و روانیمعیتعوامل خطر ج -1است که 

درک عوامل خطر برای آگاهی از  آورند. دستبهن را بازان آنالیندیبشرط یهایژگیو -2 کنند و

اینترنتی  بندیشرطعمومی برای رساندن آسیب و سایر اقدامات بهداشت حداقل درهدفمندی بهتر 

مشتریان را برای  اقدامات الزم، بندیشرطی هر فرم شناسایی عوامل خطر برا وهعالبه ت.مهم اس

 یهایژگیو بارۀادبیات در. کندیم ریپذامکان، کنندیمشرکت  هاتیفعالیک از این که در هر دائمی

طالعه را تا این مشده است  یبررسخالصه  طوربههمراه عوامل خطر مرتبط ازان آنالین بهبندیبشرط

بازان بندیشرط با فعال و دائمیبازان بندیشرطکه بین  یاسهیمقادر  م.ناسب با آن انجام دهیمت

 انجامبازان اینترنتی بندیشرطدر بین  بندیشرطبرای تعیین عوامل خطر برای مشکالت  غیرفعال

تمایل  عالفازان ببندیشرط، غیرفعالبازان بندیشرطدر مقایسه با است که  شده انیب ،است شده

 یهانهیهزکنند،  بندیشرط ورزشی( یهارشته)تمامی  هاتیفعالاز  یترعیوس ةدارند در دامن

 مثبتو نگرش  رنددا نگهرا بیشتر  بندیشرط اشتباه دربارۀداشته باشند، اعتقادات بیشتری  بندیشرط

 کمتریتحصیالت  سنی جوان قرار داشتند و ها در گروه. آنداشته باشند بندیشرطبه بیشتری 

 بیشترخالصه،  طوربه (.2016 ،2و رامیلد )اسونسونموقعیت اقتصادی متوسط بودند اما دارای داشتند، 

 طوربه هاآن بندیشرطکه آیا مشکل  اندنکردهمشخص  بازان آنالینبندیشرطمطالعات مربوط به 

متفاوتی  یهاوهیشحاضر لدرحاهمچنین  ر.یا خی شودیممربوط  بندیشرطاینترنت  ۀشیو هخاص ب

شخصیتی جوانان آن  یهایژگیووجود دارد که با توجه به  ندیبشرط یهاتیسا یریگشکلدر 

 مؤثرو عوامل  یبندشرط دربارۀ ییهاپژوهش دادنضرورت انجام ؛ بنابرایناست شده یطراحکشورها 

های برداری، دوستیشویی، کالهلپو شاملثیرات جانبی بسیار منفی با توجه به اینکه دارای تأ ،بر آن

بسیار حائز اهمیت  ،(2005، 3و گریگوری )وودروفاجتماعی و فردی است  پرخطر، مشکالت روانی و

 اینترنتی بندیشرط به افراد گرایش بر مؤثر عوامل یشناسبیآس با هدف پژوهش حاضر رونیازا ؛است

 .تراهکارهای مرتبط با آن انجام شده اس ةارائ و ورزش در

 

                                                           
1. Gainsbury 

2. Svensson & Romild 

3. Woodruff & Gregory 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.00779/full#B53
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 پژوهش روش
 روش دراست. در این پژوهش  کاربردی هدف، ازنظر و همبستگی نوع، نظر از پژوهش حاضرروش 

 جامعة آماری. استفاده شده است پرسشنامهاز  یکمّ روش در و باز کدگذاری روش با مصاحبه از کیفی

جامعة همچنین  شد. مصاحبهها با آن برفیگلوله روش با نفر از نخبگان بودند که 12 کیفی بخش

نی، علوم اجتماعی و علوم دیهای حوزهل متخصصان و کارشناسان شام نفر 367ی، کمّ  بخشآماری 

های ورزش، اقتصاد، علوم اجتماعی، ورزشکاران خبرگان حوزه ،هامربیان و سرپرستان تیمعلوم ورزشی، 

 کنندهشرکتو افراد  هایتها یا نمایندگان سا، ایجنتبندیشرط مقولةهای مرتبط با شاغل در رشته

که با استفاده از فرمول کوکران  بودگیری از نوع تصادفی ساده . روش نمونهبودندها بندیدر این شرط

 راهکارک انتخاب ی ،پژوهش حاضر شناسیهمچنین در روش. دست آمدبهکننده شرکتنفر  188 تعداد

محور  اینترنتی بندیشرطبر گرایش افراد به  راثرگذامواجهه با عوامل یندی برای اویی فرالگ عنوانبه

 یهااز سه منبع داده در مراحل پژوهش :میدانی به ترتیب زیر عمل شد صورتبهو  اصلی مطالعات بود

علوم دینی، علوم اجتماعی و  هایحوزهز متخصصان و کارشناسان نظرخواهی ا مبانی نظری،ة مطالع

در  کنندگانشرکتو  ها، نمایندگان سایتهاتان تیمعلوم ورزشی، ورزشکاران، مربیان و سرپرس

 .است شده استفاده بندیشرطمیدانی در اماکن مرتبط با فرایند  پژوهشهمچنین و  هابندیشرط

 هاآوری دادهی ورزشی و جمعهابندیشرط مربوط به ورود به حیطة ةیاولهای ها و مؤلفهبررسی گویه

 است که پژوهشگر یطورها تحلیل تفسیری محتوای مصاحبه ه است.گرفت مصاحبه صورتبا استفاده از 

اینکه چه موضوعات و مفاهیمی باید  ۀدربارهایی را موضوع پژوهش، ایده ۀدرباربا مرور ادبیات موجود 

 اساسبر. ا از قبل در ذهن خود ایجاد کردای رو نظریه آورددست ند، بهبرای کدگذاری انتخاب شو

های مصاحبه استخراج از داده هاآنسپس مفاهیم جدیدی متناسب با  ریف کرد و، کدها را تعهاآن

ای برآمد نظریه یوجوجستای و در پی زمینه یةنظردستیابی به  درصددپژوهشگر  . در قدم بعدکرد

است؛  شدهنییتعای که از قبل نه نظریه ؛ها وجود داشته باشدهای مصاحبهکه در متن یادداشت

که از  اندتحلیل ۀدیتندرهمهای فرایند بخش ه،ینظرزها، تشخیص مفاهیم و تدوین ین رمتعی بنابراین

زمان مصاحبه  .ندها استخراج شداز دادهی ری محورطریق کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی یا کدگذا

بود که پس  سؤال 50دقیقه و حاوی  60تا  45، بین حضوری انجام شدصورت بهکه به شکل تماس و 

در  یبندشرط) ساختهپرسشنامة پژوهشگربه طراحی  ،در مصاحبه ترمهم یهاشاخصبرگزیدن از 

در بخش اول : استبخش پرسشنامة پژوهش شامل دو  شد. اقدامیابی متغیرها زار منظور( بهورزش

 شامل هفت مؤلفةبخش دوم پرسشنامه شده است؛  سنجشها آزمودنی یشناختتیجمعهای ویژگی
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 اخالقی و مذهبی ، پایبندی(10تا  6 هایسؤال) روانی ، نیازهای(5تا  1های سؤال) ادیاقتص نیازمندی

های سؤال) جامعه و محیط ثیرأ، ت(20تا  16های سؤال) فرهنگی یهامقوله ریتأث، (15تا  11های سؤال)

 و تاینترن به دسترسی و (30تا  26های سؤال) اقتصادی و اجتماعی یهاقدرت ثیر، تأ(25تا  20

کند و در قالب طیف ارزیابی میشاخص را  35که  است( 35تا  31های سؤال) مجازی فضای

 )خیلی زیاد(، شش )زیاد(، پنج )نسبتاً(، چهار )کم(، سه )خیلی کم(از یک )اصالً(، دو  یانهیگزهفت

ایی و صوری وروایی محتیید را تأپرسشنامه این بخش از  ،از نخبگان نفردوازده  و  هفت )کامالً( است.

از  هاداده. برای تحلیل آمددستبه 83/0و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ کردند 

 استفاده نسخة 2پی.ال.اس. افزارنرم در ساختاری معادالت یسازمدل ونسخة  1اس.پی.اس.اس. افزارنرم

 .شد
 

 نتایج
 .پردازیمیمشریح این موارد در مصاحبه با نخبگان به ت هادادهپژوهش و کدگذاری  هاییافتهاساس بر

نفر  12 که بااست بندی اینترنتی شرط بهبر گرایش  هاثیر آنبین کدهای باز و تأ اییسهمقااین موارد 

 در مرحلة ماندهیباقبرخی کدهای باز حذف شدند و موارد  اند.آمدهدست بهاز نخبگان طی مصاحبه 

معین شوند که بیشترین تأثیر  ییهاشاخصشدند تا  یدهپاسخرشناسان معادالت ساختاری توسط کا

ذکر شد تا  هادر مصاحبهبندی اینترنتی شرطپیشگیری از  برای ییهاشاخصهمچنین  را دارند.

 ان راهکار در پژوهش استفاده شوند.عنوهب

 مدل یطراحبه بررسی  تبطها و دریافت کدهای مرتحلیل دادهبا توجه به جدول شمارۀ یک، 

های پژوهش  شناختی نمونههای جمعیتبندی اینترنتی ورزشی پرداخته شده است. ابتدا ویژگیشرط

 گزارش شده است.
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 هامصاحبه از برگرفته کیفی هایداده کدگذاری فرایند خالصة -1جدول 
Table 1- Summary of the Process of Coding Qualitative Data Taken from 

Interviews 
 کدهای انتخابی کدهای محور کدهای باز

در  شرکتتوسط  ، رفع نیازهای مالیدریافت پورسانت از معرفی افراد

به کسب  امیدواری عنوان یک درآمد ثابت،بندی بهشرط نگاه بهبندی، شرط

، کسب درآمد برای ندی ورزشیببندی، مبادرت به شرطدرآمد کالن از راه شرط

بندی ورزشی، کسب درآمد از طریق از طریق شرط النرآمدهای ککسب د

 صورت آسان و در کوتاه مدتبندی بههای شرطسایت

های ویژگی

مالی و 

 درآمدزایی

نیازمندی 

 اقتصادی

تفریح  عنوان برنامة روزمرۀ تفریحی، جنبةها بهبندی این سایتشرکت در شرط

اه به گن ،ندیببه شرکت در شرطحس وابستگی ، بندیشرکت در شرط

لذت  بندی،لذت و هیجان شرکت در شرط عنوان شغل دوم، تجربةبه ندیبشرط

اعتبار و  شود(،مانند آنچه در تلویزیون انجام میبینی )شرکت در مسابقات پیش

 بندیهای شرطعضویت در سایتشخصیت اجتماعی پس از 

های ویژگی

بخش و لذت

 تفریحی

 روانی نیازهای

پایبندی ، تکالیف دینی در خانوادهرعایت  و روزه، مازد نمذهبی مانن تکالیف

از احکام اطالع  بودن درآمد،حالل یا حراماهمیت  ،دوستان من به تکالیف مذهبی

 هابندی، حضور افراد مذهبی در این سایتشرعی دربارۀ شرط

های ویژگی

 اعتقادی فردی

پایبندی مذهبی 

 و اخالقی

داشتن تحصیالت دانشگاهی  ،هایتسا اینهمساالن و دوستان من به گرایش 

 استفادۀ ،راها و مساجدسهای فرهنگی، آموزشی فرهنگهدر دورشرکت  ،اطرافیان

، های ورزشی رادیو و تلویزیوننامهبرکردن ، دنبالمستمر از تلویزیون و رادیو

های اجتماعی بر رسانهاثرگذاری ، های غیرورزشی تلویزیونبرنامهکردن دنبال

 هان سایتای به گرایش

های ویژگی

همساالن و 

 صداوسیما

 هایمقوله ثیرتأ

 فرهنگی

وجود  ، باشگاه ورزشی در محل زندگی،خوب محل زندگیسطح اقتصادی 

 درمکرر حضور  ها و امکانات ورزشی،از باشگاهاستفاده  ،زندگی خانه در محلقهوه

های سایتبه رم دوستان محیط دانشگاه و محل کامندی ها، عالقههخانقهوه

 بندیهای شرطشورهای دیگر به سایتکنگاهی مثبت و درآمدزا ، بندیشرط

های ویژگی

محیطی روزمرۀ 

 فردی

 و محیط ثیرتأ

 جامعه

بندی، نفع صاحبان قدرت از های شرطگذاران بزرگ در طرحسرمایهنقش 

ین ارتباط ب بندی،ای از شرطها و ورزشکاران حرفهباشگاهسود  ،بندیشرط

راحی ط ،هابندیشرط در ایحرفه ورزشکاران شرکت ،بندی و تبانیشرط

 بندی توسط افراد سودجو و کالهبردارهای شرطسایت

های ویژگی

 سودجویی افراد

 هایقدرت ثیرتأ

 و اجتماعی

 اقتصادی
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 هامصاحبه از برگرفته کیفی هایداده کدگذاری فرایند خالصة -1جدول ادامة 
Table 1- Summary of the Process of Coding Qualitative Data Taken from 

Interviews 
 کدهای انتخابی کدهای محور کدهای باز

 در ورزشی ندیبشرط هایسایت تبلیغات، بندیافراد مشهور دربارۀ شرطتبلیغات 

های مجازی برای از شبکهاستفاده  ،بندیهای ویژۀ شرطاز سایتاستفاده ، هارسانه

  ،بندیه به دوستان برای شرکت در شرطتوصی حضوری،بندی ، شرطبندیرطش

 بندی با اهدای جوایز به اعضاهای مجازی شرطکانالترغیب بیشتر 

های ویژگی

 دنیای مجازی

 به دسترسی

 فضای و اینترنت

 مجازی

فراغت بندی، اوقاتشرط هایحوزه به مربوطه نها و مسئوالارگان بیشتر نظارت

رسانی بهتر از طریق نوجوانان و جوانان، اطالع ایی پویا برایزو جذاب، اشتغالسالم 

های شغلی در دوران بندی، آموزش مهارترسانه دربارۀ تأثیرات منفی شرط

 بندیشرطهای رد قضایی مناسب با افراد گردانندۀ سایتبرخوتحصیل، 

های ویژگی

ای زمینه

کاهش 

 بندیشرط

پیشگیری از 

 ندیبشرط

 

را مردان و  ی پژوهشهاآزمودنیاز درصد  17/61شود که حظه میمالبا توجه به جدول شمارۀ دو 

 97/32ی، درصد در مقطع کارشناس 68/44اند که در این میان درصد را زنان تشکیل داده 82/38

درصد در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بودند. همچنین  34/22رشد و ادرصد در مقطع کارشناسی

، درصد و کمترین فراوانی 08/48 برابر با دولتی ورزشیننده، کرین فراوانی شغل افراد شرکتتبیش

، پژوهش توصیفی هاییافته دیگر بخش . دردرصد بوده است 04/9 شغل دولتی غیرورزشی برابر با

 .آورده شده استمیانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش 
 

 غیرهای پژوهشمیانگین و انحراف معیار مت -2جدول 
Table 2 - Mean and Standard Deviation Research Variables 

Frequency Frequency N Variable 

61.17 115 
 مرد

Man جنسیت 
Gender 

38.82 73 
 زن

Woman 

44.68 84 
 کارشناسی

Masters 
 میزان تحصیالت
Education 

Level 
32.97 62 

 ارشدکارشناسی

MSc 

22.34 42 
 دکتری

Ph. D. 
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 میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش -2 جدولادامة 
Table 2 - Mean and Standard Deviation Research Variables 

Frequency Frequency N Variable Frequency 

25 47 
 آزاد ورزشی

Free Sports 

 شغل
Job 

17.55 33 
 ورزشیآزاد غیر

Free Non-Sports 

48.04 91 
 دولتی ورزشی

State Sports 

9.04 17 
 ورزشیدولتی غیر

Non-Sports Government 
 مجموع 188 100

Total 
 

 گیریآزمون پایایی مدل اندازه

 سنجش برای اندازه چه تا شده(مشاهده )متغیرهای گیریاندازه ایهشاخص اینکه کردنمشخص برای

و بارهای  3/0 قبول آناست که حداقل مقدار قابله شده استفاد از اند،قبولقابل پنهان متغیرهای

 .دهندشان میی متوسط را نسطح معنادار 4/0عاملی 

 7/0فای کرونباخ از مقادیر بیشتر از با توجه به اینکه پایایی ترکیبی و آلمارۀ سه، شجدول  براساس

لفه نشان داد عاملی هر مؤ. همچنین بارهای ی هستندزیادهای مدل دارای پایایی ، مؤلفهبرخوردارند

 درآمد کسب به امید» شاخص برای 850/0 یعنی عاملی بار بیشترین اقتصادی نیازمندی مؤلفةکه 

 جنبة عنوانهب ندیبشرط در شرکت» متغیر برای روانی نیازهای مؤلفة ،«بندیشرط راه از کالن

 خانوادۀ در دینی تکالیف» متغیر برای اخالقی و مذهبی پایبندی مؤلفة، 869/0عاملی  بار با« تفریحی

 پیگیری» متغیر برای فرهنگی هایمقوله ثیرتأ ةلفمؤ ،957/0عاملی  بار با «شودمی رعایت من

 متغیر برای جامعه و محیط ثیرتأ مؤلفة، 869/0بار عاملی  با «تلویزیون و رادیو ورزشی هایبرنامه

 ،887/0عاملی  بار با «است برخوردار ییباال اقتصادی سطح از ،کنممی زندگی آن در که ایمحله»

 نفع بندیشرط از قدرت صاحبان من نظر به» متغیر با صادیاقت و اجتماعی ایهقدرت ثیرتأ مؤلفة

 هایسایت بلیغاتت» متغیر با مجازی فضای و اینترنت به دسترسی مؤلفة، 804/0عاملی  بار با «برندمی

 نظارت»بندی متغیر مؤلفة پیشگیری از شرط و 807/0لی عام بار با «هارسانه در ورزشی بندیشرط

هایی بودند که شاخص جزو 889/0عاملی  باربا « بندیشرط هایحوزه به مربوطه هایارگان بیشتر
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بیشترین  توان بیان کرد که بر آن مؤلفهمی داشتند؛ بنابراینرا در هر مؤلفه عاملی  بار بیشترین

 .تأثیرگذاری را نیز دارند
 

 پذیر، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخپایایی متغیرهای مشاهده -3ل جدو
Table 3- Reliability of Observable Variables, Combined Reliability and Cronbach's 

Alpha 

Component Questions Factor 

Load 
Combined 

Reliability 
Cronbach's 

Alpha 

 نیازمندی

 اقتصادی

Economic 

Need 

های ورزشی به رفع بندیدر شرط کتشر

 .شودنجر مینیازهای مالی من م

Participating in sports betting 

will meet my financial needs. 

0.526 

0.78 0.75 

نوان یک درآمد ثابت عبندی بهمن به شرط

 .کنممینگاه 

I look at betting as a fixed 

income. 

0.601 

بندی شرطالن از راهمن به کسب درآمد ک

 .امیدوار هستم

I hope to make big money by 

betting. 

0.850 

که برای کسب درآمد شناسم افرادی را می

 .کنندبندی ورزشی میمبادرت به شرط

I know people who bet on 

sports to make money. 

0.742 

شناسم که از طریق افرادی را می

کالن  درآمدهایرزشی به ندی وبشرط

 .انددست یافته

I know people who have made 

big money through sports 

betting 

0.681 

 روانی نیازهای
Mental 

Needs 

تفریح  بندی برای من جنبةشرکت در شرط

 .دارد

Participating in betting is fun 

for me. 

0.869 

 
0.76 
 

 
0.72 
وابستگی بندی حس من به شرکت در شرط 

 .دارم
I feel dependent on participating 

in betting. 

0.669 
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 پذیر، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخپایایی متغیرهای مشاهده -3جدول ادامة 
Table 3- Reliability of Observable Variables, Combined Reliability and 

Cronbach's Alpha 

Component Questions Factor 
Load 

Combined 
Reliability 

Cronbach's 
Alpha 

 روانی نیازهای
Mental 
Needs 

هم به  در صورت داشتن شغل ثابت، باز
 .پردازمبندی میشرط

If I have a steady job, I will bet 
again 

0.601 

 
0.76 
 

 
0.72 
 

بندی را لذت و هیجان شرکت در شرط
 I have experienced.امتجربه کرده

the joy and excitement of 
participating in betting. 

0.725 

بینی )مانند آنچه یششرکت در مسابقات پ
یون انجام می شود( نیز برایم در تلویز

 .بخش استلذت

I also enjoy participating in 
prediction contests (like what is 

done on TV). 

0.767 

 بیمذه پایبندی
 اخالقی و

Religious 
and Moral 
Adherence 

وزه پایبند به تکالیف مذهبی مانند نماز و ر
 .هستم

I adhere to religious duties such 
as prayer and fasting. 

0.620 

0.84 0.80 

تکالیف دینی در خانوادۀ من رعایت 
 .شودمی

Religious duties are observed 
in my family. 

0.957 

دوستان من  به تکالیف مذهبی پایبند 
 .هستند

My friends are committed to 
religious duties. 

0.711 

بودن درآمد برای من مهم حالل یا حرام
 .است

It is important to me whether 
the income is halal or haram. 

0.829 

بندی اطالع از احکام شرعی دربارۀ شرط
 .دارم

I am aware of the Shari'a 
rulings on betting. 

0.724 
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 پذیر، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخایایی متغیرهای مشاهدهپ -3ادامة جدول 
Table 3- Reliability of Observable Variables, Combined Reliability and 

Cronbach's Alpha 

Component Questions Factor 
Load 

Combined 
Reliability 

Cronbach's 
Alpha 

 ایهمقوله ثیرتأ
 فرهنگی

The Impact 
of Cultural 
Categories 

 .دوستان من تحصیالت دانشگاهی دارند
My friends have a university 

education. 
0.682 

0.77 0.74 

های فرهنگی، آموزشی در دوره
 .نمکسراها و مساجد شرکت میفرهنگ

I participate in cultural and 
educational courses in cultural 

centers and mosques. 

0.537 

از تلویزیون و رادیو استفاده  طور مستمربه
 .کنممی

I use TV and radio constantly. 

0.541 

شی رادیو و تلویزیون را های ورزبرنامه
 .کنمدنبال می

I watch radio and television 
sports programs. 

0.869 

ی غیرورزشی تلویزیون را دنبال هابرنامه
 .کنممی

I watch non-sports TV 
programs. 

0.727 

 و محیط ثیرتأ
 جامعه

Impact of 
Environment 
and Society 

از سطح  ،کنمای که در آن زندگی میمحله
 .اقتصادی خوبی برخوردار است

The neighborhood where I live 
has a good economic level. 

0.887 

0.79 0.75 

من  محلة تعداد زیادی باشگاه ورزشی در
 .وجود دارد

There are many sports clubs in 
my neighborhood. 

0.542 

من وجود  خانه در محلةتعداد زیادی قهوه
 .دارد

There are many coffee shops in 
my neighborhood. 

0.612 

ها و امکانات ورزشی محلة خود اشگاهاز ب
 .کنماستفاده می

I use the clubs and sports 
facilities in my neighborhood. 

0.659 

 .ها هستمخانهمشتری قهوه

I am a customer of coffee 

houses. 
0.859 
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 کرونباخ پذیر، پایایی ترکیبی و آلفایپایایی متغیرهای مشاهده -3ادامة جدول 
Table 3- Reliability of observable variables, combined reliability and Cronbach's 

alpha 

Component Questions Factor 

Load 

Combined 

Reliability 

Cronbach's 

Alpha 

 هایقدرت ثیرتأ

 و اجتماعی

 اقتصادی

The Impact 

of Social 

and 

Economic 

Powers 

بندی بان قدرت از شرطبه نظر من صاح

 .برندنفع می
In my opinion, those in power 

benefit from betting. 

0.804 

0.71 0.69 

ای یا ورزشکاران حرفهها به نظر من باشگاه

 .برندبندی سود میاز شرط

I think clubs or professional 

athletes benefit from betting. 

0.697 

بندی و تبانی ارتباط رطبه نظر من بین ش

 .وجود دارد

In my opinion, there is a 

connection between betting and 

collusion. 

0.678 

ای در به نظر من ورزشکاران حرفه

 .کنندها شرکت میبندیشرط
In my opinion, professional 

athletes participate in betting. 

0.427 

 به دسترسی

 فضای و اینترنت

 مجازی

Internet 

Access and 

Cyberspace 

 در رزشیو ندیبشرط هایسایت تبلیغات

 هارسانه
Advertising sports betting sites 

in the media. 

0.801 

0.73 0.70 

بندی استفاده های ویژۀ شرطاز سایت

 .کنممی

I use special betting sites. 

0.781 

بندی ی شرطهای مجازی برااز شبکه

 .کنماستفاده می
I use virtual networks for 

betting. 

0.656 
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 پذیر، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخپایایی متغیرهای مشاهده -3ادامة جدول 
Table 3- Reliability of observable variables, combined reliability and Cronbach's 

alpha 

Component Questions Factor 

Load 

Combined 

Reliability 

Cronbach's 

Alpha 

 به دسترسی

 فضای و اینترنت

 مجازی

Internet 

Access and 

cyberspace 

 .کنمبندی میصورت حضوری شرطبه

I bet in person 
0.569   

را به دوستان و بندی شرکت در شرط

 .کنمعزیزانم توصیه می

I recommend participating in 

betting to my friends and loved 

ones. 

0.611 0.73 0.70 

ز پیشگیری ا

 بندیشرط

Bet 

Prevention 

 مربوطه نو مسئوال هاارگان بیشتر نظارت

 ندیبشرط هایحوزه به
More oversight of relevant 

bodies and officials in the field 

of betting. 

0.827 

0.78 0.75 
 اغت سالم و جذابفراوقات

Healthy and attractive leisure. 
0.889 

 یا برای نوجوانان و جوانانزایی پواشتغال

Dynamic job creation for teens 

and young adults. 
0.591 

 پایایی کل

Total Reliability 
0.82 
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 در مدل مفهومی پژوهش ضرایب مسیر متغیرها -1شکل 

 

ا مسیره یک ازکه ضریب معناداری هرشود، درصورتیشمارۀ چهار مشاهده میکه در جدول طورهمان

درصد معنادار است و فرضیة مرتبط با آن  95اطمینان  سطحباشد، مسیر مرتبط در بیشتر  96/1از 

طح در س بیشتر است، 96/1ضرایب هریک از مسیرها از  tبا توجه به اینکه مقدار  شود.تأیید می

ورزشی بندی شدۀ عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرطبینیدرصد، مسیرهای پیش 95نان اطمی

بندی اینترنتی معنادار هستند. مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در مدل نهایی ، بر شرطاینترنتی

و پایبندی  درصد 58درصد، نیازمندی روانی  85نشان داد که عوامل نیازمندی اقتصادی  پژوهش

ی و درصد، قدرت اقتصاد 82ثیر محیط و جامعه درصد، تأ 72های فرهنگی درصد، مقوله 60مذهبی 
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طور بندی را بهدرصد از تغییرات مربوط به مؤلفة شرط 57نت درصد و دسترسی به اینتر 77اجتماعی 

به  بندیشرطاز ثر بر پیشگیری بندی اینترنتی بر عوامل مؤشرطکنند. همچنین مستقیم تبیین می

 85اقتصادی با  های نیازمندیبا توجه به مقادیر ضریب مسیر، مؤلفه درصد تأثیرگذار است. 75ن میزا

های مؤثر کنند. همچنین در بین شاخصبندی اینترنتی را تبیین میدرصد، تغییرات مربوط به شرط

گذاری ثردرصد بیشترین ا 88فراغت سالم و جذاب با ندی اینترنتی ایجاد اوقاتببر پیشگیری از شرط

 را دارد.

 
 های پژوهشاثر تعاملی مؤلفه -4جدول 

Table 4- Interactive Effect of Research Components 

Relationships Path 
Coefficient t Sig Result 

 بندی اینترنتیشرط نیازمندی اقتصادی 

The economic need - online 
betting 

0.850 5.730 P<0.05 Confirmation 

 اینترنتیبندی شرط ازمندی روانی نی

Psychological need - online 
betting 

0.581 2.039 P<0.05 Confirmation 

 اینترنتیبندی شرط پایبندی مذهبی 

Religious Adherence - Internet 
Betting 

0.607 2.857 P<0.05 Confirmation 

 اینترنتیبندی شرط های فرهنگی مقوله

Cultural categories - online 
betting 

0.721 4.413 P<0.05 Confirmation 

 اینترنتیبندی شرط جامعه  ثیر محیط و تأ

The impact of the environment - 
online betting community 

0.826 5.228 P<0.05 Confirmation 

بندی شرط های اقتصادی و اجتماعی قدرت
 اینترنتی

The Economic and Social Powers 
- Internet Betting 

0.776 7.655 P<0.05 Confirmation 

 اینترنت و فضای مجازی  دسترسی به
 اینترنتی بندیشرط

Internet access and cyberspace- 
internet betting 

0.577 2.573 P<0.05 Confirmation 

ثر بر عوامل مؤ اینترنتی بندی شرط
 بندیشرط از پیشگیری

Factors Affecting Betting 
Prevention- Online Betting 

0.755 3.744 P<0.05 Confirmation 
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 گیریبحث و نتیجه
ثیرات های مجازی و غیرمجازی است که تأبندیفراگیرشدن شرط ،یکی از عوامل مخرب در ورزش

شناسایی عوامل ز این روال جلوگیری ا گذارد. الزمةی منفی بر جامعه میاقتصادی، اجتماعی و فرهنگ

راهکارهای ترین د که از مهمخص شبا توجه به نتایج پژوهش مش بندی ورزشی است.اصلی مؤثر بر شرط

ایجاد تفریحات جذاب و سالم و سپس  ،بندی اینترنتیای پیشگیری از گرایش افراد به شرطبر مناسب

بندی را افراد به سیستم شرطجهی از گرایش تو طور درخورزایی برای جوانان بود که بهغالایجاد اشت

 ، مؤلفةبندی ورزشی اینترنتیش افراد به شرطها در گرایترین مؤلفههمچنین مهمدهد. کاهش می

 گسترش و بروز رب مؤثر عامل ترینمهم اقتصادی بود. عواملدرصد  85با همبستگی  نیازمندی اقتصادی

 وضعیت اقتصادی و کم ن درآمدهایهمچنی اند.ورزشی هایسازمان در اداری فساد و بندیشرط

 پژوهش نتایج. (2018و همکاران،  1)السترا تندورزش هس در تبانی و فساد عامل ترینمهم ضعیف

 گاهی است که اهمیت حائز حدیبه بندیشرط در اقتصادی مسائل داد نشان (2017 ) 2تیلور و آگها

 احساس خود، محبوب تیم شکست احتمال و تیم حریف توانایی از آگاهی با ورزشی هایتیم طرفداران

های پژوهش یافتهبا ها این یافتهکه  کنندمی بندیشرط رقیب تیم روی و گذارندمی کنار عاطفی را

ان ای بر تفکر منطقی در بین طرفدارهای لحظهحاضر همسوست. یکی از دالیل احتمالی تأثیر هیجان

 عوامل ندداد نشان (2012) همکاران و 3یفیستواند باشد. بونبندی میهای ورزشی در شرطتیم

 عوامل برخی کهایگونهبه شوند؛ورزش می در یکپارچگی رفتننازبی موجب ورزش در مالی اقتصادی و

 شدنبرنده هدف با بندیبازار شرط در مزیت کسب برای خودی اطالعات از استفادۀ عمدی به مسابقه

یج پژوهش حاضر همسوست. یکی از دالیل احتمالی آن ند که با نتاپردازبندی میشرط بازار در

کارهای غیرقانونی و  های ورزشی است که اجازۀنفع در تیمفراد ذیهای نظارتی بر عملکرد اضعف

 هایویژگی( 2018) 4گریفیلس و گنزالس پژوهش ، امادهداز باشگاه می افشای اطالعات را به بیرون

از این امر  ،شودی مثبت نیز مییهاشاخص اقتصادی همگرایی رمنظ از آنالین ورزشی بندیشرط بازار

 ،کنندبندی مراجعه میهای شرطسایتتوجه به اینکه افراد زیادی روزانه به این دست آورد. با هب

؛ سته با نتایج پژوهش حاضر ناهمسوک توانند به تبلیغات برند خود بپردازندکمتر می ةها با هزینشرکت

 شودمیها انجام غات غیرقانونی زیادی در این سایتنیست و تبلی نظارت هار این سایتزیرا اول اینکه ب

                                                           
1. Lastra 

2. Aghaa & Tyler 

3. Boniface 

4. Gonzalez & Griffiths 
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های پوچ به جذب ندارد و در بسیاری موارد با وعدهروال درآمدزایی شفاف و قانونی وجود  دوم اینکه و

 پردازند. افراد می

عوامل مهم  نیز جزو درصد 82با همبستگی  محیط و جامعه بر فرد عامل ،پس از عوامل اقتصادی

تبلیغات  افزایش که عامل (2017ان )هینگ و همکارنتایج پژوهش . دست آمدهدر پژوهش ب ندیبشرط

با نتایج  ،داندبندی میرا عامل مهمی در گرایش به شرطها بندی ورزشی در رسانههای شرطسایت

شدن متداول این تبلیغات جذابیت بصری و دیده ،ل احتمالی آنیکی از دالی .ستپژوهش حاضر همسو

جذب  نیز برای ی مواقع از افراد مشهورهای اجتماعی مختلف است که در برخها و شبکهدر سایت

که  نیز بیان کردند (55، 2017و همکاران ) 1دینس .شوددر این تبلیغات استفاده می مخاطب

 و کاهش برایع جوان بندی در جوامشناسی شرطسازی و آسیباز عامل فرهنگ باید گذارانقانون

یکی  .ستنتایج پژوهش حاضر همسو وع باضکه این مو کنند استفاده بندیشرط آسیب از جلوگیری

 مادۀ در موضوع بندیشرط جرم با هااین سایت عناصر و ارکان میان تطابقنبود  از دالیل احتمالی

 قانونی مستمسک تنها علی،ف قانونی شرایط به توجه با بنابراین نیست؛شده رذک مادۀ شمولکه م 705

 بندیشرط نمرتکبا تعقیب و برداریکاله و اختالس ارتشاء، نمرتکبا مجازات تشدید قانون 2 مادۀ

 ( بیان کرد1394علیزاده )حاجی. است «نامشروع طریق از مال تحصیل» مجرمانة عنوانبا  ورزشی

وجود دارد  بندی ارتباط معنادارشرط های غیرقانونی واز سایتاستفاده  انزوای اجتماعی جوانان و بین

پژوهش حاضر  نتایج این یافته با کنند کهو پول متمایل میها جوانان را به کسب هیجان این سایتو 

استفاده از سردرگمی و انزوای اجتماعی جوانان در فضای ءو. یکی از دالیل احتمالی آن سستهمسو

های بندیبیان کرد در شرط (38، 2018) یروزیانف .تهاسنت و تشویق به هیجان در این سایتاینتر

ملکرد در این مشاغل ذاری شود تا از انحراف عگاجتماعی قدرتمندی پایهد قوانین آنالین یا حضوری بای

یکی از دالیل احتمالی شعف برخی  نتایج پژوهش حاضر همسوست. این یافته باکه  جلوگیری شود

   تواند باشد.ن جاری در مقابله با این معضل میقوانی

: کسب درآمد اند ازعبارتند، ثرمؤبندی بر شرط که های موجود در مدل پژوهشترین شاخصمهم 

دادن تکالیف دینی در خانواده، حالل بندی، انجامبندی، جنبة تفریح شرکت در شرطکالن از راه شرط

صاحبان قدرت عت برای منفکسب زندگی این افراد،  بودن درآمد، سطح اقتصادی خوب محلةیا حرام

 و 2پژوهش والیبراساس  .هارسانه در یورزش بندیشرط هایسایت تبلیغات استفادۀ بندی واز شرط

، اینترنتی تجاری بندیشرط محصوالت ظاهری بودنمناسبعواملی همچون  ،(3، 2010) همکاران

کنند ها میزیاد در سایت اریگذسرمایهی که افراد به جوایزدادن  ،هاسایت درزیاد  مالی پیشنهادهای

                                                           
1. Deans 
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. این ورزشی  مسابقات بندیشرط هایسایت در لفعا افراد برای توریستی تورهای ها،و تشویق آن

عنوان گذرانی بهی از دالیل احتمالی تشویق به خوشو یک ستها با نتایج پژوهش حاضر همسویافته

 1آچن-والجوالبرادور و پژوهش براساس . باشدتواند ها میانگیز برای جوانان در این سایتاهرم وسوسه

ی است بندهای شرطتبط با حوزههای مرری، نظارت بیشتر ارگانهای پیشگی، یکی از راه(1، 2019)

گیری در راستای شکلبیان کرد  (2017) یطاهر. که این یافته با نتایج پژوهش حاضر همسوست

 فساد با مبارزه نیقوان تیرعا به شتریب را خود نالمسئو و کنانیبازینی مسابقات ورزشی، بمناسب پیش

 صورت در یحت نادرست یعملکردها گزارش قبال در هاآنة فیوظ حاکی از که اندکرده ملزم

یکی از دالیل آن، قانون است که  .ستپژوهش همسوپژوهش است. این یافته با نتایج  بودنتیاهمکم

 اجتماع است. و کارهای غیرقانونی در هاسدی در برابر بسیاری از ناهنجاری مانند

در آینده به  هاکردن آنتوان با کاربردی، میدست آمدهپژوهش ببا توجه به نتایجی که از این  بنابراین

دادن پول و زمان برداری، ازدستهای اینترنتی که باعث جلوگیری از کالهبندیگیر شرطکاهش چشم

فضاهای مجازی و اینترنتی، به  نداشتناطمیناناعی، های روانی، معضالت اجتمافراد، بیماری

ر دشوند، امیدوار بود. همچنین پیشنهادهایی می بندیشرطموارد مرتبط با  زایی حرام و دیگراشتغال

هایی برای حل این معضل گسترده باشند. این پیشنهادها حلتوانند راهکه می شوداین باره ارائه می

 اند از:عبارت

، ن هستندجوانان و نوجواناویژه در بندی بهجامعه از عوامل مهم در بروز شرط ه محیط وکازآنجا -

رهای ایجاد نشاط اجتماعی شناسان ورزشی و عالمان دینی، راهکاشود با مشارکت جامعهتوصیه می

 .شود نظر فراهمامکانات تفریحی برای اقشار مدارائه شود و 

های ناشی از شوییی از بسترهای الزم برای پیشگیری از پولکه نظارت شفاف امور مالی یکازآنجا -

ن راستا با قوانیشود ساختارهای کنترلی و نظارتی یکپارچه و همنهاد میاست، پیش بندیشرط

است امور مالی و اقتصادی فدراسیون فوتبال طراحی شود. همچنین ضروری  نظارت برالمللی برای بین

ای با عوامل و صورت ریشهنظارت دقیق شود و به بندیشرطبا  های مرتبطها و کانالبر سایت

 برخورد قانونی شود؛ هانمایندگان آن

ر پیشگیری از بروز های اجتماعی ازجمله عوامل مؤثر بنظارت و رصد رسانهبا توجه به اینکه  -

جرای دقیق های اینترنتی و ابندیشورای نظارت بر شرطشود ، پیشنهاد میبندی اینترنتی استشرط

 .تشکیل شود تا بر کاهش این عامل اثربخش باشد قوانین مربوط به آن
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Abstract 
The increasing spread of betting on the Internet and the creation of many individual and social 

problems have caused concerns in the community for people involved in this factor. Therefore, 

the purpose of this study was to study the factors affecting the tendency of people to bet online 

in sports and provide a solution. The method of the present study was applied in terms of type, 

correlation and purpose, and in the qualitative method of interview with open coding method 

and in quantitative method by questionnaire. The statistical population of the qualitative section 

was 12 elites by snowball method and 367 people in the quantitative method. According to 

Cochran's formula, the number of statistical samples included 188 relevant specialists and 

experts in the field of religious, social, sports and economics in 2019. Also, the sampling 

method was simple random field and field sampling. In this study, a researcher-made 

questionnaire (sports betting) was used to evaluate the variables and its content and face 

validity were confirmed by 12 elites and its reliability was obtained by using Cronbach's alpha 

test of 0.83. SPSS software and structural equation modeling in PLS software were used for 

data analysis. Results: The results showed that according to t values greater than 1.96, the most 

important components in the tendency of people to bet online were economic need with a 

correlation of 0.85 and the impact of environment and society with a correlation of 0.82. Also, 

more monitoring of Internet sites with 0.82 correlation was identified as the most important 

factor. According to the research results, economic needs and environmental impacts are the 

most important factors in the intellectual orientation of young people towards generating 

income through betting sites, and the weakness of the country regarding these sites is low 

monitoring. 

Keywords: Internet Betting, Sports, Forecasting, Monetization. 
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