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    چکیده

امل افراد کنندگان، شباشد. جامعه شرکتروش تحقیق حاضر از نوع کیفی، با رویکرد پدیدارشناسی می

برفی لولهگصورت به مند و سپسصورت هدفمجازی فوتبال بودند که ابتدا به هایبندیفعال در شرط

برای تحلیل . ام شدنفرانج 19ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و نهایتا با انتخاب شدند. مصاحبه

بخش آثار شرکت  ها نشان داد که دراستفاده شد. یافته (تماتیک)های تحقیق از روش تحلیل مضمون داده

ثار مطلوب آبندی شد. و آثار نامطلوب تقسیمهای اصلی به دو بخش آثار مطلوب بندی، مقولهدر شرط

ر نامطلوب روانی و آثا - بندی در ورزش شامل پرکردن اوقات فراغت و بهبود وضعیت روحیشرط

انس، شهای آزمون بندی مقولهدارای ابعاد فردی و اجتماعی است. در مولفه علل گرایش به شرط

نافع یابی به مله آزمون شانس شامل دستهای محیطی و بهبود وضعیت روحی تعیین شد. مقومحرک

 بهبود وضعیت وصیه اطرافیان،های محیطی شامل تبلیغات جذاب و تبرداری از شانس، محرکمادی و بهره

کارهای له راههای روحی است. در مقوروانی شامل تجارب متفاوت تفریحی و رفع ناراحتی - روحی

وانی تعریف ای و توانمندسازی ر، آموزش رسانههای نظارت و کنترلبندی مقولههای شرطکاهش آسیب

-سانی و فرهنگرعالای شامل اطها، آموزش رسانهشدند. نظارت و کنترل شامل نظارت خانواده و سازمان

ی است. برای های تخصصسازی و نهایتا توانمندسازی روانی شامل فراهم کردن تفریحات و ارائه مشاوره

بله با عوارض کارهای پیشگیرانه برای مقاهای متولی باید به راهبندی، سازمانهای شرطکاهش آسیب

 .منفی این پدیده توجه کنند
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 مقدمه  

اوقات فراغت با ورزش، به عنوان یک عنصر اساسی در زندگی میلیاردها امروزه گذراندن      

 فرصت افراد برخی دلیل همین (. بهvasefian & et al, 2014آید )انسان در جهان به شمار می

اند کرده اندازیراه بندی ورزشیشرط عنوان با پرسود تجارتی و کرده طلب، از این فرصت استفاده

(2014et al,  & Keshkarکمیسیون بهره.)رهان»شرط بندى که در لغت عرب از آن به ، 1وری »

براى فرد برنده در قمار، مسابقه و مانند  ،تعبیر مى شود، عبارت است از قرار دادن مالى معین در وسط

افراد زیادی به دست آورده و  یادیز تیمحبوب یبه تازگ یبندی ورزششرط. (Shahroudi,2010)آن 

 (. Koross, 2016شوند)ات کشیده میمسابق موفقیت، به سمت این دیامبه 

ها برای دریافت مالیات بیشتر از این بندی قانونی بوده و خود دولتدر برخی از کشورها شرط

مسابقات اسب دوانی و شرط بندی به جز رشته های  کنند، در حالیکه در اسالممسابقات استقبال می

خدمات ممنوع  ایهر زمان کاال مطالعات نشان داده که  (.Hawzah, 2006) تیر اندازی حرام است

(. یکی Delaney, 2008ود )شمیظاهر  یرقانونیبازار غ کی، یابدمیآن ادامه  یاما تقاضا براشود می

بندی ورزشی های اخیر محبوبیت فراوانی یافته است، مسابقات شرطاز این نوع بازارها که در سال

افراد  (، Forrest & Wardle, 2001) بزرگساالن نیدر ب بندی(. شرطKoross, 2016باشد )می

 ,Ghasemi, Keshkar, Mohammad & Bejani, 2014; Kristiansen & Jensen) جوان

 یروان یکه با مشکالت روح یو کسان (Abbott, Cramer & Sherrets, 1995(، افراد بیکار)2011

 ،رابطه همیندر  (.Mulleman, Denotter & Wadman, 2002) شودیم دهی، دروبرو هستند

Summut (2010) و  یکه از مشکالت اقتصاد یاز جوامع، اغلب کسان یاریدارد که در بس یم انیب

. در دانندیخود م طیبهبود شرا یبرا یشانس کیرا به عنوان  ینیبشیبرند، مسابقه پ یرنج م یاجتماع

 شرکت بندیشرطافراد از اقشار مختلف در  هیکل کرده کهعنوان  Delaney (2008)که حالی

سه برابر  بندی درگیر هستند را،جمعیت جوان که با شرط محققانولی در مجموع،  .کنندیم

بندی شرط، این افراد به اتفاق بیقر تیاکثر یبرا(. Gose, 2000) اندبزرگساالن گزارش کرده

                                                      
1. Productivity commission (PC) 
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شدن،  یاستراحت، اجتماع یبرای از جمله: مختلف لیاز اوقات فراغت است که به دال ورزشی نوعی

بندی به (. با این حال شرطReith, 2006) شودیم انجام ،کسب پول یآور و برا جانیه یاتجربه

ده قرار دا رفتار برخی افراد را تحت تاثیر رایشناخته شده است، ز زیآمذاتا مخاطره تیفعال کیعنوان 

 ,Monaghan & Derevensky, 2008; Thompson) شودیم هاآن یباعث اختالل در زندگو 

Gazel & Rickman,1996گیرند به این صورت می(. روندی که افراد در این اختالل قرار می-

به  ادیاعت -4؛ در معرض خطر بندیشرط -3ی؛ حیتفر بندیشرط -2درگیری؛  دونب -1باشد:

 بندی مشکالتی را برای خود فرد:(. همچنین شرطGeorge & Bowden-Jones, 2014بندی )شرط

 یبرا ییجنا یهاتیو فعال دیشد ی، مشکالت مالیروانمشکالت  ،یجسم یهایماریاز جمله از ب

تا  8، هر معتاد به مسابقات پیش بینی خانواده: (؛ برایPetry, Stinson & Grant, 2005ی)مال نیتام

از جمله (، Lobsinger & Beckett, 1996دهد )یقرار م ریتحت تاث میبه طور مستق گرینفر د 10

 و دوستان(، Mulleman, Denotter & Wadman, 2002) کودکان خانواده، یاعضا، همسران

 ,Lesieur) از کار بتیغافزایش احتمال شرکت در فعالیت های جنایی،  ؛ برای جامعه:همکارانش

1998; Sammut, 2010) یمسائل مربوط به بده از ایحلقهبندی شرط نیمچنآورد. هبه وجود می 

شامل را  یو خودکش یخانوادگ یفروپاش ،یخشونت خانگ ،ییجنا یهاتیفعال ،یو ورشکستگ

 (.Petry & et al, 2005; Russell, Hing & Vitartas, 2018شود)می

 کندهای زیاد شرکت در این مسابقات، افراد درگیر را وادار به ادامه کار میصرف وقت و هزینه 

 ;George & Bowden-Jones, 2014) توانند از شرکت در این مسابقات صرفنظر کنندنمی و آنها

Maarefvand & et al, 2016 ) شود )بندی میدر نتیجه فرد معتاد شرطMaarefvand & et al, 

 ادآوریاعت و امثال آنمصرف مواد روانگردان  مانند بندیشرط .( fong & Rosenthal, 2014؛ 2016

و با پیشرفت تکنولوژی و  ریاخ یهادر سال(. این مشکالت Mulleman & at al, 2002است )

. Gainsbury & Delfabbro, 2015)های مجازی شدت یافته )دسترسی همگان به اینترنت و شبکه

 ,Corney & Davisبندی به راحتی در همه جا و در دسترس همگان قرار گرفته است )زیرا شرط

 یبندمانند شرط یدیو اشکال جد کردهخود خارج  یاز حالت سنترا  یبندشرط(. اینترنت 2010
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(. در حالیکه طرفداران ممنوعیت یا Monaghan & Derevensky, 2008به آن داده ) نیآنال

بندی یک کنند که شرطبندی داشته و استدالل میبندی تاکید بر تاثیرات منفی شرطمحدودیت شرط

(. افرادی که نگرش لیبرالیستی دارند، Young & Markham, 2015محصول خطرناک است )

که  دهنده این است دارند که شواهد نشانمصرف کنندگان را بهترین قاضی معرفی کرده و بیان می

آن به به داده و انجام  یو منطقخود کار را به دلخواه  نیکنند ا یم بندیدر شرطکه  یاکثر افراد

ها در حال حاضر بین تنش (.Basham & White, 2002کنند )میی نگاه نوع سرگرم کیعنوان 

(. ولی آنچه از مطالعات صورت گرفته Błaszczyński, 2011طرفداران این دو دیدگاه وجود دارد )

بندی بندی پس از مدتی درگیری، معتاد شرطتوان استنتاج کرد، این است که افراد درگیر با شرطمی

  (.  Brevers & Noël, 2013دهند )بندی از دست میا در زمینه شرطشده و اختیار و منطق خود ر

بندی ورزشی در خارج از کشور مطالعات متعددی در زمینه آسیب شناسی مسابقات  شرط

صورت گرفته که نشان از اهمیت این موضوع دارد. در اغلب این تحقیقات به اثرات اجتماعی و 

 Lole & et) آن بر سالمت روانی جامعه اشاره شده استاقتصادی شرط بندی و همچنین آثار منفی 

al, 2020; Wunderlich & et al, 2020; Killick & Griffiths, 2018; Russell & et al, 

2018; Lopez-Gonzalez & et al, 2018; Killick & Griffiths, 2018 and Lopez-

Gonzalez & Griffiths, 2018)های شماری در حوزه شرط بندی . در ایران نیز مطالعات انگشت

اشاره  Keshkar & et al (2013) ورزشی صورت گرفته است. در این خصوص می توان به پژوهش

بینی نتایج کنندگان در پیشمقایسه ویژگی های رفتاری مشارکت کرد. آنها در پژوهش خود به

ها بیشتر به خاطر نوع از فعالیتکنندگان در این کنند که مشارکترداخته و بیان میهای فوتبال پرقابت

 در نیز Alivardinia & et al (2017)در همین راستا  پردازند.بندی میسرگرمی و تفریح به شرط

های شهر رشت پرداخته و به این نتیجه بندی ورزشی دانشجویان دانشگاهپژوهش خود به تبیین شرط

بندی و میزان تمایل به چنین شرطهای رکت دانشجویان در فعالیتدست یافتند که میزان مشا

های رفتاری منبعث از محیط گیرد و تغییر چنین الگوهایی در بستر اجتماعی صورت میفعالیت

های پیشگیرانه و هنگی مناسب و در وهله دوم برنامهسازی فرتماعی در وهله اول نیازمند  الگواج
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است و از مردم جامعه شناخته شدهبسیاری بندی در بین های هدف است. شرطحمایتی برای گروه

طور که در اخبار های مجازی به این موضوع اختصاص داده می شود. آنای در شبکهتبلیغات گسترده

-های آنالین آسیببندیآید، شرطات و تأکیدات مسئولین کشور برمیها و همچنین اشارو گزارش

بندی کننده در مسابقات شرطافراد شرکتچنین سالمت روانی های جدی بر اقتصاد خانوارها و هم

و این در حالی است که علی رغم نظارت های گسترده نیروهای انتظامی و پلیس  .استوارد آورده

شده های منتشربندی در کشور بسیار فعال بوده و بنابر گزارشهای شرطکشور، اما گردانندگان سایت

بندی فعال در های شرطه هریک از سایتهای کشور متوسط گردش مالی روزانتوسط خبرگزاری

ش به کسب . و این خود دلیل خوبی برای افرادی است که گرایاز یک میلیارد تومان است کشور بیش

های گوگل که به نام بندی دارند. بر این اساس تنها مراجعه به سایت بازیدرآمد بیشتر از راه شرط

Google play بار اپلیکیشن شرط 5000اد بیش از تعد 1398 معروف است تنها در اسفند ماه سال-

 قدری در داخل کشور گسترده شدهت.  امروزه عمومیت این موضوع بهبندی فوتبال نصب شده اس

مطالعه و بررسی این موضوع و اثرات آن بپردازند. بر اساس آنچه که محققین بر خود واجب دیدند به

ه توسط مراجع مختلف و با توجه به مبالغی که روزانه پیشتر ارائه شد، با توجه به آمارهای ارائه شد

توان دریافت که در داخل کشور افراد زیادی درگیر راحتی میشود، بهبندی میهای شرطرد سایتوا

کنند، چرا به این بندی ورزشی هستند. اینکه چرا افراد در این مسابقات شرکت میمسابقات شرط

تواند داشته باشد، برخی از سواالتی است که ابقات چه اثراتی میشوند، و این مسمسابقات وابسته می

کارهایی برای کاهش نهایت سعی شده است تا راهوهش به آنها پرداخته شده است. دردر این پژ

 گونه مسابقات ارئه گردد. ها و عوارض اینآسیب

 

 روش تحقیق

ی آماری شامل آن دسته از ساکنان شهر تهران جامعه  .است پدیدارشناسی حاضر، تحقیق روش

باالی یک سال سابقه شرکت  بندی آنالین فوتبال درگیر بوده وبودند که به صورت مستقیم با شرط

های مربوطه داشتند. برای تعیین حداقل تعداد نمونه در تحقیقات کیفی الگوی بندی در سایتدر شرط
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 ,Miller) نمونه 10تا  6نظر وجود دارد. برخی به ران اختالفنظواحدی وجود ندارد و بین صاحب

 20رخی دیگر به بیش از ( و بWaaren, 2016) 1و برخی دیگر به  5و برخی به  (2018

العه، ابتدا با استفاده از مطمورد هاینمونه انتخاب اند. بر این اساس( اشاره کردهBryman, 2012نفر)

بندی آنالین فعال بودند و محققین نفر از افرادی که در مسابقات شرط 6گیری هدفمند به تعداد نمونه

های تحقیق، مورد مصاحبه قرار گرفتند و آوری دادهیی داشتند، برای شروع فرآیند جمعبا آنها آشنا

استفاده شد و به این منظور از هر   برفی یگلوله گیرینمونه از سپس برای دستیابی به اطالعات بیشتر

بندی فوتبال بودند، افراد دیگری را که درگیر با شرط یک از افراد مورد مصاحبه در خواست شد تا

فت و در نهایت تعداد مرحله رسیدن به اشباع  نظری ادامه یاها تا معرفی کنند. به این ترتیب مصاحبه

دقیقه متغیر  35تا  20ها از مدت زمان انجام مصاحبه. کننده مورد مصاحبه قرار گرفتندنفر شرکت 19

 ها پسها در پژوهش کیفی الزمه کار محقق است، متن مصاحبهاینکه ثبت فوری داده. باتوجه بهبود

 های جداگانه ثبت شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از چندین بار گوش دادن، در فایل

نی نظری و این پژوهش شامل مراحل تنظیم سوال، مرور مبا هایوری دادهدر حالت کلی گردآ

ات ها و موضوعرسشکنندگان و توسعه ابزار و پماهیت اصلی پژوهش، انتخاب مشارکتتعیین 

ها شامل آپوخه )تعلق(، تعلیق و در نهایت کننده مصاحبه بود. همچنین مراحل تحلیل دادههدایت

حبه ا در نظر گرفتن: الف( مصافاتی از تجربه باجرای مصاحبه تحقیق کیفی برای کسب توصی

 بود. محورهای موضوعغیررسمی؛ ب( سواالت باز؛ ج( مصاحبه

، 1)معتبر بودن( مقبولیتهای تایید روایی کیفی مانند روایی و پایایی این تحقیق با استفاده از روش

گرفت. برای تضمین پذیری مورد بررسی قرارو انتقال 3ن )قابلیت تایید(تعی، 2)اطمینان پذیری( همسانی

شوندگان قرار گرفته و آنها نظرات خود را در رابطه با های نهایی در اختیار مصاحبهافتهمقبولیت، ی

چنین تعمق مشارکتی پیرامون ها با تجارب خود به محققان ابراز داشتند. همهماهنگی یافته

حقیق در مراحل مختلف مطالعه انجام شد. پژوهشگران با های پدیدار شده توسط گروه تمضمون

                                                      
1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 
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مندی هحفظ مستندات در تمام مراحل پژوهش قابلیت تایید این پژوهش را تضمین کردند. عالق

چنین، تالش برای کسب نظرات ها و هممدت با دادهمطالعه، تماس درازگران به پدیده تحتپژوهش

ر طی کننده قابلیت تایید بودند. محققین این پژوهش دنر این زمینه از دیگر عوامل تضمیدیگران د

 داری خوداری کنند.گونه تعصب و جانباین مطالعه سعی کردند از هر

 

 هایافته

 ( و تحلیل محتوا در چهار ردیف پایانی19-1شوندگان )مصاحبه مشخصات 1 شماره جدول در

  است. گردیده ارائه

 یفیک بخش در شوندگان مصاحبه مشخصات. 1 جدول

 کد ردیف
تعداد کدهای اولیه 

 سن جنسیت سمت شدهاستخراج
میزان 

 تحصیالت

مدت فعالیت در مسابقات 

 )سال( بندیشرط

1 P1 18 3 زیر دیپلم 31 مرد کارگر 

2 P2 20 2 لیسانس 35 مرد کارمند 

3 P3 17 1 فوق دیپلم 21 زن دانشجو 

4 P4 21 1 لیسانس 22 مرد دانشجو 

5 P5 23 2 زیر دیپلم 30 مرد کارگر 

6 P6 12 2 فوق دیپلم 38 مرد آزاد 

7 P7 18 1 لیسانس 36 مرد کارمند 

8 P8 21 1 فوق دیپلم 25 زن آزاد 

9 P9 8 2 فوق لیسانس 27 مرد دانشجو 

10 P10 11 1 لیسانس 26 مرد بیکار 

11 P11 20 1 دیپلم 33 مرد بیکار 

12 P12 10 2 زیر دیپلم 24 مرد کارگر 

13 P13 10 1 دکتری 31 زن دانشجو 

14 P14 12 2 زیر دیپلم 28 مرد آزاد 

15 P15 11 1 فوق دیپلم 29 مرد کارمند 
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درصد( از مصاحبه  32نفر ) 6درصد( از مصاحبه شوندگان مرد و  68) نفر 13در این مطالعه 

شوندگان زن بود. بیشتر افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر و اکثریت مصاحبه شوندگان را 

درون  5ها، با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده .دهددانشجویان و افرادی با شغل آزاد تشکیل می

 هایمایه درون تفکیک به 2شماره  تا درون مایه فرعی شناسایی شد که در جدول 29مایه اصلی و 

 .داده شده است نشان فرعی و اصلی

، در بحث اثرات منفی بیشتر افراد به آسیب های روحی و روانی و آسیب های 2با توجه به جدول 

مالی ،  در مولفه علل شرط بندی بیشتر افراد به تفریح و سرگرمی و تجربه چیز های متفاوت و  در 

ه ذکر مولفه علل وابستگی بیشتر افراد به جبران باخت و قبول نکردن شکست، اشاره کردند. الزم ب

های فرعی از مصاحبه ها استخراج ها و بررسی چند باره آنها مضموناست که پس از مطالعه مصاحبه

های فرعی بدست آمدند. به عنوان یکی از مصاحبه های اصلی با توجه به مضمونشده و سپس مضنون

د این سایت شرط بندی بیشتر برای صاحبان آن خوب است. و بیشتر خو"شوندگان بیان کرده است

شوند و هرازگاهی نیز شرط بندی کنندگان پول اندکی سایت ها هستند که از منابع مادی آن منتفع می

بدست میارند ولی اگر در مجموع شرطی بندی کنندگان بیشتر ضرر می کنند تا اینکه سودی به دست 

با توجه به  های اصلیهای فرعی، مضنون. در نهایت نیز پس از بدست آمدن تمام مضمون "آورند 

اند. در ادامه به تفسیر مضمونهای حاصله پرداخته های فرعی، بدست آمدهنزدیکی و مشابهت مضمون

 شده است. 

 

 

 

16 P16 14 1 دیپلم 20 زن دانشجو 

17 P17 14 1 فوق لیسانس 29 مرد آزاد 

18 P18 20 1 لیسانس 30 زن آزاد 

19 P19 21 2 زیر دیپلم 36 زن بیکار 
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 یفرع و یاصل هیما درون. 2جدول 

 مقوله
مضمون 

 های اصلی

مضامین 

 فرعی

فراوانی  کدهای باز

 کد

تعداد 

 ارجاع
 منبع کد

ط
شر

ال
وتب

ش ف
رز

ر و
 د

ی
جاز

ی م
ها

ی 
ند

ب
 

ی
نف

ت م
ثرا

ا
 

 فردی

 

-P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P11-P12-P13 43 20 روانی -های روحیآسیب

P14-P15-P16-P18-P19-M1-M3-M4 

-P1-P2-P3-P4-P5-P7-P8-P9-P10-P11-P14 33 19 آسیب اقتصادی

P15-P16-P18-P19-M1-M2-M3-M4 

-P1-P2-P6 -P8 -P11 -P13-P14-P16-P17-P19 16 12 اعتیاد به شرط بندی

M1-M3 

 P2 -P10-P12-P16-P18-P19-M1-M2-M3-M4 15 10 از دست دادن فرصت ها

 P2-P4 -P7-P8 -P11-P13-P16 -M1-M3 10 9 های اجتماعیناهنجاری اجتماعی 

 P1-P3 -P5-P8-P18 -M1 -M4 13 7 ارتباط اجتماعی نامطلوب

 P9-P10-P17-P18- P12-M1-M2- M1-M4   مدیریت نامطلوب خانواده

ی
ند

ط ب
شر

ل 
عل

 

محرکهای 

 محیطی

 P1-P4-P8-M1-M2 11 7 جاذبه های تبلیغاتی

 P2-P3-P6-P17-P18-P19 6 6 توصیه دوستان

آزمون 

 شانس

 P1-P2-P5 4 3 چالش بخت و اقبال

-P3-P5-P6-P7-P8-P10-P11-P12-P13-P16-M1 17 13 امید به کسب منافع مادی

M2-M4 

بهبود 

وضعیت 

 روحی

 P1-P11-P15-P16-P19-M1-M4 10 7 روانی -رفع ناراحتی های روحی

-P1-P2-P4 -P7-P8 -P11-P13-P14-P15-P18 17 13 تفریح، سرگرمی و تجربه متفاوت

P19-M1-M4 

ها
ب 

سی
و آ

ض 
وار

 ع
ش

اه
 ک

ی
ها

کار
راه

 

نظارت و 

 کنترل

 P3-P11-P18 3 3 نظارت خانواده

 P1-P2-P4-P5-P6-P11-P18 7 7 نظارت سازمان های ذیربط

آموزش 

 رسانه ای

 P1-P5-P8-P6-P8-P11-P14-P15-P16-P18-M1 10 10 فرهنگ سازی

اطالع رسانی و تبلیغات 

 پیشگیرانه  

4 5 
P4-P7-P17-P19 

توانمندسازی 

 روانی

 P15-P16-P19-M4 4 4 درگیرارائه مشاوره به افراد 

 P2-P3-P8-P14-P17-M1 6 6 فراهم کردن تفریحات سالم

ت 
ثرا

ا

ت
ثب

م
 

 P4-P16-P18 3 3 افزایش اطالعات ورزشی
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پرکردن 

 اوقات فراغت

 10 9 وقت گذرانی و سرگرمی
P1-P2-P5-P6-P9-P12-P13 -P14-P17 

بهبود 

وضعیت  

 وانیر-روحی

 P7-P11-M1 4 3 تخلیه هیجانات

 P18-P19 2 2 ایجاد روابط جدید

باال رفتن اعتماد به نفس در 

 برندگان

1 1 
P4 

 

 گیریبحث و نتیجه

بندی ورزشی را جوانان و افراد بیکار یا کنندگان در شرطنتایج نشان داد که بیشتر شرکت      

 Terner & etو  Ghasemi & et al (2013) دهد. در این رابطهافرادی با درآمد پایین تشکیل می

al (2011) بندی را جوانان تشکیل در پژوهش خود بیان کردند که بیشتر افراد شرکت کننده در شرط

نیز  2000تا  1997های گرفته در کشورهای اسکاندیناوی بین سالچنین فراتحلیل صورتدهد. هممی

 اندبرابر بزرگساالن اعالم کرده 5را  کنندبندی میرا تایید و تعداد جوانان که شرط این یافته

(Kristiansen & Jensen, 2011).  در رابطه با افراد بیکار و افرادی با درآمد کم نیز Sammut 

-چنین مشارکت. همکنندبندی شرکت میبیشتر در شرطکه افرادی با درآمد کم  بیان کرد (2010)

کند، بیان کردند بندی فراهم میبی را برای شرطای مناسکنندگان در پاسخ به اینکه چرا ورزش زمینه

که ورزش به دلیل محبوبیت فراوان و وجهه مثبتی که در بین عموم مردم دارد و همچنین به دلیل 

 Delaney (2008)باشد. در تایید این یافته بندی مناسب میبینی، برای شرطسخت بودن نتایج پیش

 1چنین در گزارش سالیانه کمیسیون قمار. هماستن کردهبندی بیاورزش را بستری مناسب برای شرط

 شرط بندی ورزشی پرطرفدارترین نوع شرط بندی بود است. 2018تا آخر  2015از سال 

بندی ها چه نقشی در گرایش افراد به شرطدهندگان در پاسخ به این سوال که رسانهبیشتر پاسخ

ها موجود در بینیدارد، بیان کردند که رسانه های ملی اثر چندانی ندارد هر چند برخی از افراد پیش

                                                      
1.  gambling commission 
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ند. بندی عنوان کردهای ورزشی را به عنوان یک محرکی برای شرکت در شرطبرخی از برنامه

های اجتماعی را به خاطر تبلیغات گسترده پررنگ دانسته و بیان داشتند کنندگان نقش شبکهمشارکت

شوند. در نهایت بندی میهای شرطهای جذب سایتکه بیشتر افراد به واسطه این شبکه

بینی چیست بیان بندی و مسابقات پیشکنندگان در پاسخ به این سوال که تفاوت بین شرطمشارکت

باشد. در ادامه نقشه تماتیک هر یک کردند که تفاوت اصلی در پرداخت پول و مساله حرام بودن می

-ورد بررسی قرار گفتند، ارائه شدهیافته ، مطرح و مساختاراد تحقیق که در قالب سواالت نیمهاز ابع

 بندی در افراد جامعه است. ( مربوط به آثار شرط1تیک شماره )است. نقشه تما

 

 ورزش در یبندشرط آثار به مربوط کیتمات نقشه .1 شکل

آثار شرط بندی

آثار نامطلوب

آثار فردی

روانی-آسیب روحی

از دست دادن 
فرصتها

آسیب اقتصادی

اعتیاد

آثار اجتماعی

ناهنجاری اجتماعی

روابط اجتماعی 
نامطلوب

مدیریت نامطلوب 
خانواده

آثار مطلوب

بهبود وضعیت 
روانی-روحی

افزایش اعتماد به 
نفس

تخلیه هیجانات

پرکردن اوقات فراغت

سرگرمی و تفریح

افزایش اطالعات

ایجاد روابط اجتماعی 
جدید
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بندی در است که شرطشدهه اول، نشان داده( مشهود است، در الی1همانطور که در شکل ) 

شود که در بخش آثار مطلوب، وبی است. در الیه دوم، مشاهده میورزش دارای آثار مطلوب و نامطل

شود. کنندگان میسازی اوقات فراغت شرکتنیروانی و غ-بندی موجب بهبود وضعیت روحیشرط

اه است. در کنندگان همرا آثار فردی و اجتماعی برای شرکتبندی بو در بخش آثار نامطلوب، شرط

 است.ی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتههای فرعادامه هر یک از مقوله

ی و موجودیت فرد دگهایی اشاره دارد که بر زنبندی: به آن دسته از آسیبآثار فردی شرط

روانی –بندی بر سالمت روحی دهد شرطندی اشاره دارد. تحقیقات نشان میبکننده در شرطشرکت

طور که پیشتر ذکر شد، برخی از صاحب نظران کننده در شرط بندی اثر منفی دارد. همانافراد شرکت

معتقدند که قمار نوعی اعتیاد است. شرط بندی به شرایط اقتصادی فرد، آسیب جدی وارد می کند 

و گزارشهای رسانه ای از مراکز انتظامی و در مانی کشور نشان می دهد افرادی که دچار اعتیاد به 

تصادی به شدت آسیب می بینند و از طرفی فرصتهای مواد مخدر و یا شرط بندی می شوند، از نظر اق

بسیاری را در زندگی از دست می دهند. موارد ذکر شده در بخش آثار فردی این تحقیق نیز مورد 

 اشاره قرار گرفته است.  

آثار اجتماعی شرط بندی:  به آن دسته از آسیبهایی اشاره دارد که در آن رفتار هنجار افراد در 

ل شده و بر نوع روابط اجتماعی و خانوادگی او اثرات منفی برجای می گذارد. جامعه دچار مشک

خانواده های از هم گسیخته، نزاعهای جمعی، برهم خوردن تعادل رفتارهای اجتماعی، سرقت و امثال 

آن از انواع آسیبهای اجتماعی است که در مورد شرکت کنندگان در شرط بندی ها احتمال بروز 

ن تحقیق نیز نشان می دهد که این آثار و عوارض در شرط بندی های ورزشی نیز دارد و نتایج ای

 وجود دارد. 

روانی: وضعیتی است که در آن برندگان در شرط بندی احساس بهبود -بهبود وضعیت روحی

وضعیت روحی و روانی دارند و مادامی که با باختهای قابل توجهی مواجه نشده اند و با بردهای پی 

اه هستند، احساس اعتماد به نفس کاذب می کنند و در ضمن شرط بندی هیجاناتشان تخلیه در پی همر
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می شود و از وضعیت روحی و روانی بهتری برخوردار می گردند که این امر خود دلیلی بر تمایل 

 بیشتر آنها به ادامه شرکت در شرط بندی است. 

قیق مشاهده می شود این است که پرکردن اوقات فراغت:  نکته جالبی که در خروجی های تح

شرط بندی برای شرکت کنندگان جنبه فعالیت فراغتی دارد و علی رغم مشکالت و آثار مختلفی که 

شرط بندی بر زندگی شرکت کنندگان در شرط بندی به همراه دارد، اما به عنوان فعالیتی تفریحی، 

یادگیری و دستیابی به اطالعات  موجب سرگرمی آنها می شود و به عنوان فعالیتی آموزشی، موجب

مختلف ورزشی می گردد و در نهایت اینکه شرط بندی در ورزش موجب ایجاد و توسعه روابط 

دوستانه با افراد و گروه های مختلف می گردد و از این جهت در کنار عوارض نامطلوبی که در 

 می کند. زندگی فرد ایجاد می کند، اما به پرکردن زمان فراغت افراد نیز کمک 

های مالی و روانی، آسیب -های روحیبیشتر مشارکت کنندگان در بحث اثرات منفی به آسیب

بندی اشاره کردند. از جمله مشکالت روحی و روانی که بیشتر افراد به بدهکاری و اعتیاد به شرط

 توان به استرس، دلهره، درگیری ذهنی، افسردگی، خشم، اضطراب،آنها پرداخته بودند، می

های ذهنی درگیر فرسودگی روانی و ... اشاره کرد. فرد پس از هر باخت با اضطراب، خشم و تنش

یابد زند این روند تا جایی ادامه میهای بعدی میبندیها دست به شرطشود و برای جبران باختمی

آمد آنها برمیکه فرد کنترل خود را از دست داده و توانایی برخورد و حل مسائلی که به راحتی از پس 

که در پژوهش خود به  Shaffer & Hall (2010) دهد. این یافته با یافته های پژوهشرا از دست می

 سویی دارد. بندی دست یافتند، همآسیب روحی روانی ناشی از شرط

در پژوهش خود به  Maarefvand & et al (2016)بندی نیز آور بودن شرطدر رابطه با اعتیاد

بندی برای فرد درگیر کنند در صورتیکه امکان انجام شرطبندی اشاره و بیان میودن شرطاعتیاد آور ب

گیرد. مثال با ایستادن در کنار بندی در پیش میفراهم نباشد، نوعی انعطاف در انتخاب انواع شرط

 . یکی دیگر از مواردی که مشارکت کنندگان بهکنندبندی میپالک ماشین ها شرطخیابان بر روی 

باشد. بسیاری از افراد با طمع برنده شدن های مالی و بدهکاری میکرات به آن اشاره کردند، آسیب

شوند. بسیاری از این افراد در این راه بندی میهای شرطو به دست آوردن پول زیاد وارد سایت
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تا بتوانند به  کنندهای چندین ساله خود را فروخته یا از بستگان و دوستان خود پول قرض میانباشته

کنند و بندی میبرند، برای برد بیشترترغیب شده و دوباره شرطبندی ادامه دهند. افرادی که میشرط

رسد که دهند این فرایند به حدی میبندی ادامه میبه شرط بازند برای جبران باختافرادی که می

شود در دی و نتایج آن میبنبندی شده و تمام وقت و فکرش صرف شرطفرد درگیر مسابقات شرط

دهد. در تایید این یافته نتیجه فرد قدرت جدایی از مسابقات، و تحمل ترک آن را از دست می

Ladouceur et al (1994)  در بررسی خود در کشور کانادا بیان کردند که افراد قمار باز به طور

رصد از آن با پول خانواده و د 90دالر در قمار صرف می کنند که  5000تا  1000متوسط در هر ماه 

 60درصد از  28. همچنین این محققین اعالم کردند که شودصد از با قرض کردن تامین میدر 83

 20نیز در مطالعه خود بیان کرده که  Ison (1995)دالر بدهی دارند.  150000تا  75000قمار باز بین 

. در گزارش سالیانه بهداشت باشدمیثبت شده مربوط به قمار های درصد از تمام ورشکستگی

بندی برای فرد به ارمغان نیز به مواردی از قبیل تلفات مالی، بدهی و مشکالت مالی که شرط 1عمومی

دهد برای جبران آن دست آورد اشاره شده است. زمانی که فرد پول و دارای خود را از دست میمی

 (.Lopez-Gonzalez & Griffiths, 2018به رفتارهای ناهنجار و خالف عرف میزند )

های اجتماعی به آنها اشاره شده بود مواردی از ها در رابطه با ناهنجاریمواردی که در مصاحبه

ها، مشکالت خانوادگی، قبیل نزاع، اخاذی، کیف قاپی، طالق، خودکشی، کم رنگ شدن ارزش

های بریتانیایی، گزارش ود در کشوردر بررسی خ Fisher (1994)دزدی و .... بود. در تایید این یافته 

درصد از سایر افراد جامعه دزدی  12درصد از جوانان درگیر با قمار از خانواده خود و  46داده که 

سفر  درصد از افراد درگیر با فروش نهار مدرسه یا پول 39درصد با فروش دارای خود و  31کردند. 

و  Lesieur and Anderson (1988) ا یافته پژوهش. همچنین این یافته بخود به قمار ادامه می دهند

Thompson & et al (1996)  ...که به مواردی از قبیل تقلب، سرقت، اختالس، جعل، تهمت زدن و

ها، به مواردی از قبیل؛ از سویی دارد. در رابطه با درون مایه از دست رفتن فرصتاند، هماشاره کرده

                                                      
1. Annual Report of the Director of Public Health 
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های نامشروع صیلی، از دست دادن زمان، کسب پول از راهدست دادن کار، ترک تحصیل یا افت تح

های را که در طول ها، موقعیتو ... اشاره شده بود. فرد درگیر با صرف وقت زیاد در این سایت

گزارش   1بازان بی نام. در تایید این یافته موسسه قماررودزندگی بدست آورده به راحتی از دست می

چنین این دهند. همچهارم از افراد قمار باز شغل خود را از دست میداده که حدود یک سوم تا یک 

کردند نیز بیان  Thompson & et al (1996) سویی دارد.هم زارش سالیانه بهداشت عمومییافته با گ

دهند. در ساعت از کار خود را از دست می 7درصد افراد به طور متوسط در هر ماه  60بیش از  که

خود به این نتیجه رسیدند که  در تحقیقات Abbott & et al (1995) رابطه با افت تحصیلی نیز

 شود.بندی موجب افت تحصیلی میشرط

ندارد و بیشتر  ندی اثر مثبت چندانیدر رابطه با اثرات مثبت بیشتر افراد بیان کردند که شرط ب

شوند. به گفته مصاحبه شوندگان این پژوهش در مراحل بندی از منافع مادی منتفع میهای شرطسایت

های مختلف افراد را ها با ترفندافتد ولی در ادامه کار سایتابتدایی کار برای افراد هیچ اتفاقی نمی

دهد تا فرد بتواند کار ه فرد اختصاص میمبلغ اندکی را بکنند. در ابتدا خود سایت مجذوب خود می

ر صورت برنده درا شروع کند و در صورت برد تمام مبالغ جمع شده بین افراد برنده تقسیم شود، اما 

ترین گردانند یا در خوشبینانههای مختلف پول افراد را برنمیها به بهانهشدن، گردانندگان سایت

دارند. به گفته برخی از مصاحبه شوندگان نیز بعضی از ها برمیحبان سایتحاالت پول بیشتری را صا

کنند. در مواردی خاص های کاربران میها با جعل و فیشینگ اقدام به خالی کردن حساباین سایت

رتباط با دیگران، اتعداد کمی از افراد نیز مزایایی از قبیل افزایش اطالعات ورزشی، تخلیه هیجانات، 

 تن اعتماد به نفس در صورت برد، اشاره کرده بودند. باال رف

زشی است ( مربوط به علل گرایش افراد به شرکت در شرط بندی های ور2نقشه تماتیک شماره )

 که در ادامه به آن بیشتر پرداخته شده است. 

                                                      
1. Gamblers Anonymous 
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 بندی در ورزش. نقشه تماتیک علل شزط2شکل 

دهد که شود، الیه اول این نقشه نشان میمی ( مالحظه2نقشه تماتیک شماره )طور که در همان

از: بهبود وضعیت امل سه عامل عمده است که عبارتندبندی شطور کلی علل گرایش افراد به شرطهب

های تفریحی و شانس. در الیه دوم این نقشه جنبههای محیطی و آزمون روحی، نقش محرک

روانی در زمان برد در شرط بندی به سرگرمی شرط بندی و همچنین رفع ناراحتی های روحی و 

عنوان عوامل اثرگذار در بهبود وضعیت روحی شرکت کنندگان معرفی شده است و عوامل جاذبه 

های تبلیغات و توصیه اطرافیان به عنوان عوامل اثرگذار در زیر محرکهای محیطی معرفی شده اند و 

عنوان عوامل اثرگذار در زیر مقوله  در نهایت عامل شانس و اقبال و همچنین کسب منافع مالی به

اصلی آزمون شانس قرار دارند. در ادامه به توضیح و تفسیر هریک از این عوامل در شرط بندی 

 ورزشی پرداخته شده است.

بهبود وضعیت روحی: شرط بندی در ورزش برای برندگان و همچنین برای افرادی که به تازگی 

ند با لذت و بهبود وضعیت روحی و روانی همراه باشد. این امر در این فعالیت وارد شده اند، می توا

علل شرط بندی

بهبود وضعیت روحی

تفریح، سرگرمی و تجارب 
متفاوت

-رفع ناراحتی های روحی
روانی

محرکهای محیطی

جاذبه های تبلیغات

توصیه اطرافیان

آزمون شانس

بخت و اقبال

امید به کسب منافع مادی
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هایی است که توسط مراکز قضایی و درمانی کشور و منابع دینی و برخالف تحقیقات و گزارش

نهایت این حس بهبود وضعیت روحی تنها در مدتی محدود با فرد ارائه شده است. زیرا در ،فرهنگی

بستگی شدید و اعتیاد به شرط بندی و بروز باختهای پی در پی، همراه است و به تدریج با ایجاد وا

روانی فرد دچار اختالل و آسیب می گردد. جنبه های سرگرمی و تفریح شرط بندی -وضعیت روحی

در ورزش، برای شرط بندان در مدتی کوتاه موجب رفع کسالتها و تکدر روحی افراد می گردد اما 

ن افراد دچار مشکالت روحی مختلف از جمله افسردگی و با استمرار شرط بندی و آثار سوء آ

 (.Petry et al, 2005; Russell, Hing & Vitartas, 2018خودکشی می گردند)

محرکهای محیطی: محیط اطراف مشتریان بر نحوه هیجانات و رفتار آنها نقش مهم و مؤثری 

د، بر جذب افراد به محصول از دارد. هرچه محرکهای محیط از نفوذ و جاذبه بیشتری برخوردار باشن

. خروجی های تحقیق (Mehrabian & Russel, 1974)جمله شرط بندی نقش مؤثرتری دارند 

حاضر نشان می دهد که از بین علل گرایش افراد به شرط بندی در ورزش عامل تبلیغات جذاب و 

غیب افراد به توصیه اطرافیان و دوستان به عنوان محرکهای محیطی نقش مهمی در گرایش و تر

شرکت در شرط بندی در ورزش دارد. مسلما توصیه اطرافیان به منزله بازاریابی دهان به دهان نقش 

عی از بازاریابی مؤثری در گرایش افراد به شرط بندی در ورزش دارد. بازاریابی دهان به دهان، نو

یا محصوالت به  است که بدون پرداخت هزینه، کسب و کاری توسط استفاده کنندگان از خدمات

. این نوع بازاریابی چه به شکل شفاهی و چه اینترنتی و در شبکه های مجازی دیگران معرفی می شود

. لذا در بازاریابی و جذب مشتری به شرکت در دارد نقش مهمی در گرایش مشتریان به محصول

ویزیونی و شرط بندی ورزشی تبلیغات جذاب در سایتهای شرط بندی و برخی از برنامه های تل

همچنین نظرات کاربران در این سایتها از یک طرف و از طرف دیگر ترغیب دوستان و آشنایان به 

 شرکت در شرط بندی و کسب منافع مالی عامل مؤثری در جذب افراد به این فعالیت است. 

آزمون شانس: یکی دیگر از مقوله های اصلی برای ترغیب افراد به شرط بندی در ورزش، آزمون 

است و حادثه یا پیشامدی « اقبال»و « طالع»، «بخت»واژه ای فرانسوی به معنای « شانس»شانس است. 

اوج »است که هرگاه به نفع کسی باشد، او را به « تصادف»یا « اتفاق»بدون علت ظاهری، به صورت 
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ه باوری آنان ک .می نشاند« خاک سیاه»می رساند و اگر به زیان فردی باشد، وی را به « خوش بختی

مقدم می دانند! آنان در )بر تدبیر و عقل(را « شانس و طالع»...، عمیق نسبت به شانس و اقبال دارند

و اراده ای برتر از « قسمت و تقدیر»خود درگیری دارند و « سرشت و سرنوشت»ناکامی ها همیشه با 

به همین دلیل  .(Loghmani, 2013) تدبیر انسان را دلیل کام یابی ها و ناکامی های خود می دانند

یکی از دالیل گرایش افراد به شرط بندی در ورزش امتحان کردن شانس خودشان است. آنها می 

خواهند بخت و اقبال خودشان را در شرط بندی محک بزنند و بررسی کنند که به چه میزان از منافع 

های شرط بندی شیوه هایی مالی برخوردار خواهند شد. خصوصا اینکه در اکثریت قریب به اتفاق سایت

برای افزایش شانس برای بردن در شرط بندی معرفی می شود و همین امر خود دلیلی برای آزمون 

 شانس توسط عالقمندان می گردد. 

نتایج نشان داد که بیشتر افراد تفریح، سرگرمی و تجربه چیزهای متفاوت و همچنین منافع مادی 

 80تا  60بندی عنوان کردند. متولدین بین های شرطسایترا مهمترین عامل در گرایش به سمت 

نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، که اوقات فراغت و تفریح مناسب را به خاطر گرانی، 

شوند. یکی . زمانی که تفریحات سالم مهیا نباشد، افراد به سمت تفریحات ناسالم سوق داده میندندار

های باشد. بیشتر افراد علت اصلی حضور خود در سایتزشی میهای وراز این موارد شرط بندی

بر  ایدر مطالعهر تایید این یافته بندی را نداشتن تفریح و اوقات فراغت مناسب عنوان کردند. دشرط

بندی را، لذت بردن و تجربه چیزهای متفاوت عنوان کرده آموزان یکی از دالیل شرطروی دانش

نیز، بعد از منافع مادی، سرگرمی  2019گزارش کمیسیون قمار در سال (. در Koross, 2016است )

بندی بیان گردیده است. برخی از افراد به امید کسب و تفریح به عنوان دومین دلیل شرکت در شرط

ای که در کنند. این افراد با تبلغات گستردههای ورزشی شرکت میبندیمنافع مادی در شرط

شوند. بندی میهای شرطروبرو هستند و یا با توصیه دوستان وارد سایتهای اجتماعی با آن شبکه

شوند، بلکه ها نه تنها موفق به کسب منافع مادی نمیهای ارائه شده در مصاحبهولی با توجه به پاسخ

دهند. در تایید این یافته، مطابق های چندین ساله خود را نیز در این مسابقات از دست میاندوخته
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درصد از افراد به خاطر منافع مادی در مسابقات شرط  45حدود  2019مسیون قمار در سال گزارش ک

کنند که به عنوان اولین و مهمترین گزینه در بین سایر گزینه ها بوده است. بندی شرکت می

Jenkinson et al (2018)  نیز بیان کردند، که از یک طرف خود مسابقات شرط بندی برای افراد

. شودسابقات ورزشی برای افراد میبندی سبب جذابیت بیشتر ماز طرف دیگر شرط جذاب است و

های روحی و روانی از دیگر مواردی بود که پاسخ چالش بخت و اقبال و برطرف کردن ناراحتی

 بندی عنوان کرده بودندهای شرطدهندگان به عنوان عوامل موثر در گرایش افراد به سایت

بندی بیشتر افراد به جبران باخت و عدم پذیرش شکست گی افراد به شرطدر رابطه با علل وابست

کنند را از دست میدهند.  یقمار م صرف که یبتدریج کنترل زمان و پول اشاره کردند. افراد قمار باز

دیگرشان و عواقب و صدمات قمارشان را نادیده  وظایف قمار است و یتمرکز آنها بیشتر بر رو

و  یدر قمار کردن خود بدهند احساس کج خلق یتغییر خواهندمحض اینکه میآنها به  گیرند.می

. آنها حس است گرایش به قمار در آنها بیش از قدرت مقاومت در مقابل آن کنند.یم یناراحت

اند آن را کنار بگذارند. گذاشته قمار که بر سر یتوانند با آن همه زمان، پول و احساسیکنند که نممی

در این بین بردهایی  .(Coombs, 2004) برد نخواهند قبول کنند که آنچه که باخته اند راتوانند نمی

ها با کند. همچنین سایتهای بیشتر ترغیب میبندیآید افراد را به شرطکه هرزگاهی بدست می

با ها قانونی و کند به نوعی به افراد و اعضای خود القا کنند که این سایتتبلغات گسترده سعی می

ها  در شود تبلیغات این سایتکنند. ناآگاهی برخی از افراد نیز سبب میها فعالیت میمجوز سازمان

 رابطه با قانونی بودن کارشان را بپذیرند و به کارشان ادامه دهند که این امر در نتیجه به وابستگی

 شود.ها میبندیروانی افراد به این گونه از شرط

ن دهنده راهکارهای پیشگیری از آسیب در شرط بندی ورزشی است. ( نشا3نقشه تماتیک ) 

همانطور که در این نقشه دیده می شود نتایج تحلیل داده های کیفی در دو الیه ارائه شده است که 

 در ادامه هر الیه تحلیل و تفسیر می شود.
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 یندیهای شرطکارهای پیشگیری از آسیب. نقشه تماتیک راه3شکل 

 نظارت اصلی هایمقوله شامل اول الیه در ورزشی بندیشرط در آسیب از پیشگیری کارهایراه

 و خانواده نظارت دوم الیه در و است جامعه افراد روانی توانمندسازی و ای رسانه آموزش کنترل، و

 مقوله و باشد می کنترل و نطارت اصلی مقوله به مربوط فرعی های مقوله ربط، ذی سازمانهای نظارت

 رسانه آموزش اصلی مقوله به مربوط پیشگیرانه تبلیغات و رسانی اطالع و سازی فرهنگ فرعی های

 به مربوط فرعی های مقوله از گیر در افراد به مشاوره ارائه و سالم تفریحات کردن فراهم نهایتا و ای

  .گیرد می قرار تفسیر و تحلیل مورد ها مقوله از یک هر ادامه در. است روانی توانمندسازی

 برای است، شده ارائه سازمانها مدیریت کتب در که مختلفی تعاریف طبق: کنترل و نظارت

 اهداف به رسیدن برای سازمانها یعنی. شود می انجام سازمانها در خطا اقدامات اصالح یا و پیشگیری

 شکلی به عملیات اگر تا هستند شده تعیین پیش از اهداف با شده انجام عملیات مقایسه نیازمند خود

 پیشگیری خصوص در. شود انجام جبرانی اقدامات ساخت، دور اهدافش از را سازمان که شد انجام

 و ها خانواده طرف از کنترلی و نظارتی اقدامات تا است نیاز نیز ورزش در بندی شرط آسیبهای از

 که است نیاز بندی، شرط در کننده شرکت افراد خانواده کار این با. شود انجام ربط ذی سازمانهای

 در آنها تا کنند کنترل و نموده نظارت بندی شرط در خانواده اعضای شرکت از جلوگیری برای

راهکارهای پیشگیری از 
آسیب

نظارت و کنترل 

نظارت خانواده

نظارت سازمانهای ذی 
ربط

آموزش رسانه ای

فرهنگ سازی

اطالع رسانی و تبلیغات 
پیشگیرانه

توانمندسازی روانی

فراهم کردن تفریحات 
سالم

ارائه مشاوره به افراد 
درگیر
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 قانون، مجری و قانونگذار سازمانهای سایر و ورزشی سازمانهای طرفی از و نکنند شرکت بندی شرط

 شرط آسیبهای از پیشگیری در نوعی به که سازمانهایی سایر و ها رسانه درمانی، و آموزشی مراکز

 انجام تر دقیق و جدی بطور را خود کنترل و نظارت نقش باید باشند، داشته نقش توانند می بندی

  .دهند

 فعالیتهای انجام روش و مفاهیم و معانی آموزش و اطالعات انتقال آن از منظور: ای رسانه آموزش

 با هایی برنامه یا و تبلیغات اخبار، رسانی، اطالع شکل به امر این که است رسانه طریق از مختلف

 از پیشگیری خصوص در. گیرد می صورت افراد در رفتاری عادات ایجاد و فرهنگسازی هدف

 نقش درسی، کتب جمله از آموزشی های رسانه و جمعی های رسانه ورزش، در بندی شرط آسیبهای

 امر توانند می خود آموزشی و رسانی اطالع محتوای در و دارند آسیبها این از پیشگیری در مهمی

 بپردازند. بیشتر آن از پیشگیری های شیوه و بندی شرط عوارض

 ورزش در بندی شرط درگیر بالقوه یا و بالفعل بطور که افرادی اینکه برای: روانی توانمندسازی

 اساس این بر. آنهاست قوای توانمندسازی به نیاز کنند، مدیریت را رفتارشان خودشان بتوانند هستند،

 و کنترل در مهمی نقش افراد این به روانشناسی مشاوره ارائه همینطور و سالم تفریحات کردن فراهم

 .دارد بندی شرط نامطلوب عوارض مدیریت

 دارای مشخص بطور که است اجتماعی و فردی ابعاد دارای ورزش در بندی شرط نامطلوب آثار

 ط شر به وابستگی و اعتیاد روانی،-روحی اختالالت خانواده، ناکارآمد مدیریت ارتباطی، عوارض

 در بندی شرط از حاصل مطلوب آثار و است اقتصادی آسیبهای و فرصتها دادن دست از بندی،

 در بندی شرط عرصه به واردان تازه یا و برندگان مورد در تواند می موقت بطور البته که ورزش

 کوتاه زمان مدت در بهتر روانی و روحی وضعیت به دستیابی و تفریحات شامل باشد، صادق ورزش

 در آنها اطالعات افزایش موجب که است فراغتی فعالیتی زمره در آنها برای بندی شرط و است

 شرط آثار به توجه. است اجتماعی ارتباطات توسعه و سرگرمی ورزشی، تیمهای و ورزش خصوص

 نیاز که است موضوعی دارد، همراه به منفی اثرات افراد زندگی و سالمت سبک بر عمدتا که بندی

 از آموزشی و جمعی های  رسانه طریق از مردم بین در آگاهی ایجاد و آنهاست به جدی پرداختن به
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 تا شود می موجب بندی شرط مخرب آثار از افراد اطالعات توسعه. است برخوردار ای ویژه اهمیت

 حاضر تحقیق نتایج. یابد مدیریت و کنترل قابلیت بندی شرط به افراد گرایش موجد عوامل و محرکها

 جنبه آنها از بخشی که گیرد می صورت مختلفی عوامل اثرگذاری دنبال به بندی شرط که داد نشان

 آزمون موضوع دارند، فردی جنبه که عواملی بخش در. محیطی جنبه دیگر برخی و داشته فردی

 معرفی اصلی های مقوله شکل به که است مهمی عوامل از بهتر روحی شرایط به دستیابی و شانس

 آسیبهای از پیشگیری برای راهکارهایی تا است نیاز عوامل این مخرب اثرات کنترل برای. شدند

 در بندی شرط آسیبهای مدیریت راهکاهای که داد نشان تحقیق این نتایج. شود اندیشیده بندی شرط

 ورزشی بندی شرط در بالقوه و بالفعل کنندگان شرکت توانمندسازی ای، رسانه آموزش بر ورزش

 دهد می نشان تحقیق این نتایج واقع در. دارد ربط ذی سازمانهای و خانواده در نظارت و کنترل نیز و

 و مدارس سطح از اجتماعی و فردی زندگی بر بندی شرط آثار آکادمیک و عمومی آموزش با که

 آموزش همچنین و آموزان دانش آموزش و آموزشی مراکز درسی محتوای به توجه و دانشگاهها

 با را جامعه افراد ابتدایی سنین از توان می جمعی های رسانه آموزشی های برنامه طریق از جامعه

 برای  سپس و ساخت مجهز ورزشی های بندی شرط در شرکت عواقب از مفید اطالعات

 مشاوره ارائه و جایگزین تفریحات ساختن فراهم با آنها روانی های توانایی تقویت و توانمندسازی

 رفتار بر نظارت و کنترل برای ها خانواده به نهایت در و. یافت توفیق امر این در روانشناسی های

 در و شود ارائه الزم آموزشهای ورزش، در بندی شرط در شرکت از پیشگیری برای خانواده اعضای

 و آموزشی مراکز درمانی،-بهداشتی ای، رسانه انتظامی، ورزشی، سازمانها است نیاز خصوص این

 بروز از پیشگیری و جامعه افراد بندی شرط امر بر کنترل و نظارت برای ربط ذی ارگانهای سایر

     .کنند نظارت آن بر متعهدانه و مسئوالنه حساسیت و دقت با و نمایند ریزی برنامه آنها به آسیب

. کردند اشاره سازی فرهنگ و دادن آگاهی به افراد بیشتر شده ارائه راهکارهای با رابطه در

 و خانواده فرد، برای تواندمی هاسایت این که عوارضی و هاآسیب با رابطه در فرد به دادن آگاهی

 پژوهش در Loeis (2012) رابطه این در. باشدمی ممکن راهکارهای از یکی بیاورد، بوجود جامعه
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 سمت به افراد گرایش از جلوگیری و پیشگیری باید آموزش اولیه هدف که کردند بیان خود

 به دادن آگاهی همچنین. باشد آن درمان و بندیشرط ترک نحوه بعدی، مراحل در و بندیشرط

 نظر در آن برای اسالم در که هایمجازات و هاسایت این بودن حرام و قانونی غیر با رابطه در افراد

 صورت در فرد اسالمی، مجازات قانون 705 ماده با مطابق. باشد راهکشا تواند می است، شده گرفته

 صورت در و شده محکوم شالق ضربه 74 یا حبس ماه شش تا یک به عنوانی هر تحت بندی شرط

 و هاخانواده. شوندمی محکوم مجازات دو هر به قماربازی به( جرم تکرار و اصرار یعنی)تجاهر

 مجازی فضای به بهتر ورود برای را جوانان و نوجوانان مناسب سازی فرهنگ با توانندمی نیز مدارس

 هایرسانه سازی فرهنگ و آموزش باب در باالتر سطوح در. نشود مسائل اینگونه درگیر تا کنند آماده

 از افراد به دادن آگاهی و منفی تبلیغات آن، پخش و باختگانمال از مستند تهیه با توانندمی ملی

 و هنرمندان از دعوت و مربوطه مشاوران و کارشناسان از دعوت بندی،شرط عوارض و هاآسیب

  .باشد موثر افراد به آگاهی و سازی فرهنگ جهت در تواندمی دارند، زیادی طرفداران که افرادی

 شونده مصاحبه پیشنهادی راهکارهای از دیگر یکی بندی شرط با درگیر افراد به دادن مشاوره

 درگیر افراد به رایگان مشاوره و خیرین توسط مشاوره مرکز یک ایجاد با راستا این در. باشدمی گان

 بعد مراکز این به کننده مراجعه افراد. داد تغییر بندی شرط به نسبت را افراد از بسیاری ذهنیت توانمی

 مرکز این وارد تازه که افرادی به بندیشرط با رابطه در را خود تلخ خاطرات تواندمی قمار ترک از

 هایرسانه در مراکز اینگونه تبلیغات. کنند کمک آنها به قمار راحت ترک در و کرده بیان شوند،می

 بهداشت ساالنه گزارش در راهکار این. باشد کننده کمک درگیر افراد بیشتر جذب به توانمی نیز ملی

 هایسازمان و پرورش آموزش مثل هایسازمان همکاری با که گردیده بیان و شده پیشنهاد نیز عمومی

 مراجعه و اینترنت طریق از افراد و گردد دایر مشاوره هایموسسه باید بندیشرط کنترل در ذیربط

 .کنند دریافت مشاوره بتوانند حضوری

 بر منفی اثرات مختلف هایجنبه در تواندمی ورزشی بندیشرط آمده، بدست نتایج به توجه اب

 مرحله در منفی، اثرات این از پیشگیری برای و رابطه این در. باشد داشته جامعه و خانواده فرد، روی

 افراد گرایش سبب که هاییزمینه و کرده توجه بندیشرط هایسایت به افراد گرایش علل به باید اول
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 نوع این با درگیر افراد برای و دوم مرحله در. برد بین از را شودمی هابندیشرط نوع این به

 و قانونی غیر با رابطه در افراد به دادن آگاهی. گردد ارائه الزم اطالعات و آگاهی باید ها،بندیشرط

 تواند می است، شده گرفته نظر در آن برای اسالم در که هایمجازات و هاسایت این بودن حرام

 عنوانی هر تحت بندی شرط صورت در فرد اسالمی، مجازات قانون 705 ماده با مطابق. باشد راهکشا

 تکرار و اصرار یعنی)تجاهر صورت در و شده محکوم شالق ضربه 74 یا حبس ماه شش تا یک به

 فرهنگ با توانندمی نیز مدارس و هاخانواده. شوندمی محکوم مجازات دو هر به قماربازی به( جرم

 اینگونه درگیر تا کنند آماده مجازی فضای به بهتر ورود برای را جوانان و نوجوانان مناسب سازی

 .نشود مسائل
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