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 چکیده

از لحاظ هدف کاربردی  و تحلیلیروش تحقیق توصیفی از نوع های ورزشی بود. یبندشرطهدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مشارکت افراد در 

کردند که با یمت اینترنتی شرک صورتبهی فوتبال بندشرطافرادی بود که در کلیۀ شامل جامعۀ آماری تحقیق  .بود که به روش میدانی اجرا شد

یری تحقیق شامل گدازهانبرفی انتخاب شدند. ابزار یری گلولهگنمونهنمونۀ تحقیق به روش  عنوانبهنفر  124توجه به دسترسی نداشتن به آنها، تعداد 

ز اروایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس بود که  مؤلفه 4شاخص و  21ی شامل اساختهپرسشنامۀ محقق

منظور ( محاسبه شد. به87/0یید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )تأنظرخواهی از استادان و متخصصان 

ی اکتشافی و تحلیل ب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی آمار استنباطی )ضریهاروشی آمار توصیفی و هاروشاز  هادادهوتحلیل یهتجز

ی بندشرطی مشارکت در هاعاملین ترمهماستفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  Lisrelو  SPSSی افزارهانرمدر محیط  ییدی مرتبۀ دوم(تأعاملی 

 بودند. بندیاعتیاد به شرطعوامل اقتصادی و مالی، حرص و طمع، هیجان و ترتیب شامل به

 

  های کلیدیواژه

 ی، حرص و طمع، عوامل اقتصادی، فوتبال، ورزش، هیجان.بندشرطاعتیاد به 
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 مقدمه

 ییی از فساد اداری کم و بیش در هر سازمانهانمونه

 زمانی ورزشی، از جمله ساهاسازمانشود. مشاهده می

 ینتربزرگ عنوانبه ورزشی هاییونفدراس و بدنییت ترب

 ییهاسازمان جزء نیز کشور ورزشی یهاسازماناز  گروه

 ۀتوسعدلیل نقش و مسئولیت مهمی که در هستند که به

 ریو تأمین سالمت مردم دارند، ضرر و زیان فساد ادا ورزش

 هاچالش این باشد. تری بر آنها داشتهیقعمتواند تأثیر یم

 لدلیل عدم کنترهمواره پیش روی مدیران ورزشی بوده و به

 تسازمان بر علل پیدایش آنها، کنترل آنها نیز دشوار اس

 ل مؤثر برعوام دربارة دالیل و نظرانصاحبهای یدگاهد(. 2)

 یست و نظریات متعددی در ایننمالی یکسان  -فساد اداری

 (. از نظر اندیشمندان، عوامل26خصوص وجود دارد )

 نیر دارند که از آتأثمتعددی در بروز فساد اداری مالی 

 :ی زیر اشاره کردبنددستهتوان به یمجمله 

 های فردی؛ مانند سن، جنسیت، ملیت،یژگیو 

 تحصیالت، پیشینۀ اجتماعی و مقام؛نژاد، مهارت، 

 ی سازمان؛ مانند استراتژی، سبکهامشخصه 

 های جبران، توسعۀ کارکنان ویستمسرهبری، فرهنگ، 

 ی شغلی؛هاافق

 ،محیط در سطح کالن؛ مانند عوامل سیاسی 

 (.14اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور )

 یست. در واقع،نالبته فساد در ورزش موضوع جدیدی 

 ی ورزشی کوچک و بزرگ درهاسازمانیری گلشکبا 

 و منابع آنها در هاسازمانی اخیر و اهمیت این هاسال

 یکی از موانع عنوانبههای ورزشی، فساد در ورزش یاستس

 مهم در ورزش، سد راه کارایی و اثربخشی این

 ، این خود دلیلی است که مدیران وهاستسازمان

 دارد تا با اینیما بر آن ر هاسازمانگیرندگان این یمتصم

                                                           

1. Gorse & Chadwick 

2. McKelvey & Moorman 

 توانیم(. پیشینۀ فساد در ورزش را 16معضل مبارزه کنند )

 ة آن، که به ورزشکاری از روم نسبتشدثبتبه اولین موارد 

 قبل از میالد به 388داده شده بود، برگرداند که در سال 

 (.1سه رقیب خود رشوه داد تا بتواند برندة مسابقات شود )

 هاییباز ۀدر مطالع( نیز 2010) 1گورس و چادویک

 ح امتیازها والآمریکا، دوپینگ، تبانی، اص 2002المپیک 

 عنوان فساد در برگزاریها را بهدستکاری در نتیجۀ رقابت

 (. در پژوهشی دیگر8دادند )این دوره از مسابقات گزارش 

 ( به بررسی استفادة غیرقانونی2007) 2ی و مورمانکلومک

 ی تجاری از نامهاشرکتلویزیونی و ی تهاشبکهبرخی 

 پرداختهی ورزشی برای پیشبرد اهداف شخصی هاسازمان

 و بر لزوم وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این امر

 ۀده(. البته، توسعۀ اینترنت در اواسط 18اند )ید کردهتأک

 ی ورزشی ازبندشرطدر افزایش فساد در ورزش و  1990

 ای کشورها و فراهم آوردن بازارطریق پیمودن مرزه

 (. امروزه15ی جهانی سهم بسزایی داشت )بندشرط

 توانندیمالمللی مجازی وجود دارند که افراد ینبی هامکان

 بر روی هر ورزش یا ورزشکاری در هر نقطه از جهان و در

 (. این رشد در22ی کنند )بندشرطهر زمانی که بخواهند 

 جهان سکویی را برای انتقالی ورزشی در بندشرطبازار 

 یبندشرطسازمانی و ترویج فسادهای برخاسته از  جرائم

در سراسر جهان فسادهای برخاسته از (. 4کند )یمفراهم 

های یگلمانند  هاورزشی آثار منفی بر برخی بندشرط

(. ادبیات 7فوتبال، تنیس، کریکت و راگبی داشته است )

یر آن در صحت تأثهای ورزشی و یبندشرطمربوط به 

ی، هنوز در حال بندشرطیژه فساد مبتنی بر وبهورزش، 

المللی متمرکز ینبظهور بوده و اغلب در اروپا، آسیا و موارد 

ی، یک اصطالح بندشرط(. فسادهای برخاسته از 15است )

 3های مرتبط با دستکاری مسابقهیتفعالاست که شامل 

3. Match-Fixing 
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ایت از شرط(، )دستکاری عمدی نتایج مسابقات برای حم

ی از یک مسابقۀ اجنبه)مشخص کردن  1هاجنبهدستکاری 

ها یا داوران و یمتورزشی برای حمایت از یک شرط( توسط 

همچنین استفادة عمدی از اطالعات خودی برای کسب 

ی با هدف برنده شدن در بازار بندشرطمزیت در بازار 

 2(. میرسا، اندرسون و ساندرز6،  23) استی بندشرط

ی در بندشرط( پس از بررسی فسادهای مبتنی بر 2013)

استرالیا اظهار داشتند که با توجه به جهانی شدن 

ی تهدیدی بندشرطهای ورزشی، فساد انگیزشی یبندشرط

 همکارانو  3(. میلر20) ستواقعی برای ورزش استرالیا

 طوربهی ورزشی بندشرط( نشان دادند که 2013)

های ورزشی و رقبا از یمتای شایع شده و حامیان یندهفزا

طریق تبلیغات و دالالن در این زمینه، سعی در عادی جلوه 

 (.19ی و قمار دارند )بندشرطنمودن 

ی در ورزش به برگزاری یک بندشرطدر گذشته برای 

ی نیاز  بود، بندشرطزنده و مکانی برای  صورتبهمسابقه 

جهانی شدن اینترنت و توسعۀ ولی امروزه با قابلیت 

ی ورزشی در سراسر دنیا، این کار بسیار ساده شده بندشرط

های یبندشرطاست. این قابلیت اینترنت، ابزاری را برای 

توانند به یمغیرقانونی در اختیار دالالن گذاشته که 

که حتی ممکن است طوریی آنالین بپردازند، بهبندشرط

(. 21آن کشور را نداشته باشند )مجوز قانونی برای کار در 

 80( دریافت که 2014) 4المللی امنیت ورزشیینبمرکز 

دالل ورزشی در سراسر جهان در محدودة  8000درصد از 

 5کنند. برای نمونه کِلییمقضایی و قانونی ضعیف عمل 

ی ورزشی بندشرط( در تحقیق خود دریافت با اینکه 2011)

 99، ولی حداقل استمنوع در بسیاری از ایاالت آمریکا م

میلیارد دالر  81های ورزشی )حداقل یبندشرطدرصد از 

                                                           

1. spot-fixing 

2. Misra, Anderson, Saunders 

3. Milner  

4. International Centre for Sport Security 

در سال( در این کشور غیرقانونی است که توسط دالالن در 

 (.12گیرند )یمخارج کشور انجام 

عوامل متعددی موجب افزایش تمایل افراد ورزشکار و 

ی و فساد در ورزش بندشرطغیرورزشکار به مشارکت در 

توان به اعتیاد به قمار و یمد. از جملۀ این موارد شویم

ی و بندشرط(؛ هیجان ناشی از 24، 25، 27ی )بندشرط

( محیط بسته ورزشی؛ تفاوت زیاد در حقوق 11، 23قمار )

یژه در سطوح وبهافرادی که در ورزش مشارکت دارند، 

پایین، مسائل مالی مانند موارد مربوط به قمار؛ پیوند بین 

ی مافیایی هاسازمانورزش و ارتباطات با اعضای پول و 

ی که ممکن است افراد را مجبور به رفتار غیرقانونی بندشرط

( در تحقیق خود به 2011) 6(. هیل4،9کنند اشاره کرد )

ی خواررشوهاین نتیجه رسید که در تمام مواردی که بستر 

ی مهیا بود، حرص و بندشرطو مشارکت در فساد مبتنی بر 

ی یا احساس نارضایتی از آنچه احرفهطمع ورزشکاران 

ۀ خود از لحاظ موقعیت و حرفدارند، با وجود شایستگی در 

ثروت، در پذیرش رشوه توسط ورزشکاران دخیل بودند 

( 1388جعفرلو و همکاران )یصفرهای تحقیق (. یافته10)

ین عامل ترمهمنیز حاکی از این بود که عوامل اقتصادی 

ی ورزشی است هاسازمانمؤثر در بروز و گسترش فساد در 

ی مختلف کنترل فساد اداری، بهبود و هاروشو در بین 

دهد یمافزایش حقوق بیشترین نقش را به خود اختصاص 

تحقیقی  ( طی2007) 7تایر (. همچنین بالدسون، فونگ و1)

 به این نتیجه رسیدند که بیشتر بازیکنان بسکتبال در

دلیل درآمدهای کم و وضعیت ی آمریکا بههادانشگاه

(. 5گیرند )یماقتصادی ضعیف در معرض فساد و تبانی قرار 

حدی حائز اهمیت است ی بهبندشرطمسائل اقتصادی در 

های ورزشی بر روی تیم رقیب یمتکه گاهی طرفداران 

5. Kelly 

6. Hill 

7. Baldson, Fong & Thayer 
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( 2017) 1کنند. نتایج تحقیق آگها و تیلوریمی بندشرط

ین بود که گاهی طرفداران با آگاهی از توانایی تیم حاکی از ا

خود، احساس عاطفی  محبوبحریف و احتمال شکست تیم 

سبب مسائل اقتصادی بر روی تیم بهگذارند و را کنار می

 هاییزهانگ(. در واقع 3کنند )یمی بندشرطرقیب 

طور سنتی بر مبنای حداکثرسازی ثروت، به یبندشرط

 (.17) ریسک استوار است حداکثرسازی سود و

ر ما و به بیان دیگر قمار در کشو یبندشرطاز یک سو، 

آید؛ طبق قانون حساب میجز موضوعات مجرمانه به

ی، قانون مدن 564 ةو ماد 711تا  705مجازات اسالمی مواد 

و دایرکنندگان و  استجرم  یبندقمار و شرط

گونه مسابقات به استناد به مواد کنندگان در اینشرکت

. از سوی دیگر، ورزش و شوندمجرم محسوب می مذکور

ی ورزشکاران همواره در کشور ما در بین مردم جایگاه خاص

های ملی یشاداره موجب های ورزشی همویروزیپدارند و 

در ورزش آثار  یبندطشررو افزایش فساد و شده است، ازاین

منفی و مخربی در پی خواهد داشت. بدیهی است 

ی و فسادهای متعاقب آن بندشرطکه از گسترش یدرصورت

در عرصۀ ورزش جلوگیری نشود، عواقبی در پی خواهد 

داری در یهاسرمتوان به سلطۀ یمداشت که از آن جمله 

 ورزش، نقض فلسفۀ ورزش یعنی رقابت سالم و جوانمردانه،

ی هارشتهی ورزشی، هاسازمانبه شهرت و آوازة لطمه 

ساالری و یستهشاورزشی و افراد درگیر در ورزش، نقض 

 ی ورزشی و ورزشکارانهاسازمانکاهش انگیزة کارکنان 

نوپا، از دست رفتن هواداران، تماشاگران و بینندگان 

 تلویزیونی و در نتیجه از دست رفتن حمایت حامیان مالی

رو هدف از تحقیق حاضر بررسی ازاین (.16اشاره کرد )

 .استهای ورزشی یبندشرطعوامل مشارکت افراد در 

 

 

                                                           

1. Aghaa & Tyler 

 ی تحقیقشناسروش

که به روش  بود تحلیلی -توصیفیحاضر روش تحقیق 

کاربردی  جزء تحقیقات از لحاظ هدف وا شد اجر میدانی

 صورتبهشامل افرادی بود که جامعۀ آماری تحقیق  .بود

کردند. در یمی بندشرطاینترنتی در مسابقات فوتبال 

یابی معادالت ساختاری برای تعیین مدلبیشتر منابع در 

 شود:یمحداقل حجم نمونه از فرمول زیر استفاده 

Q15 ≥ n ≥ Q5 

های یهگو) شدهمشاهدهتعداد متغیرهای  Qکه در آن 

ه به رو با توج. ازایناستحجم نمونۀ آماری  nپرسشنامه( و 

عدد بود و  21های پرسشنامه یهگواینکه از یک سو تعداد 

ی ورزشی بندشرطاز سوی دیگر دسترسی به افرادی که در 

کردند بسیار دشوار بود، برای اینکه شرط حداقل یمشرکت 

فر ن 124حجم نمونه و فرمول مذکور نیز رعایت شود، تعداد 

دند. ابزار ب شهدفمند انتخا صورتبهنمونۀ آماری  عنوانبه

ساخته جهت یری تحقیق شامل پرسشنامۀ محققگاندازه

های ورزشی بود. یبندشرطبررسی عوامل مشارکت افراد در 

ر دی تحقیق در دو بخش صورت گرفت؛ هادادهی آورجمع

نۀ ی مربوط به ادبیات و پیشیهادادهی اکتابخانهبخش 

 جوی اینترنتیوو جست هاکتابتحقیق با مرور مقاالت، 

ی آورجمعبررسی شد و در بخش میدانی به پخش و 

 31ی تحقیق پرداخته شد. پرسشنامه دارای هاپرسشنامه

شناختی یتجمعبرای مشخصات  سؤال 5تخصصی و  سؤال

ی شده گذارلیکرت نمره یادرجهبراساس طیف پنجبود که 

بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و 

 استفاده شد. محتوایی 

در بررسی روایی صوری و محتوایی پس از بررسی دقیق 

ی و نظرخواهی از بندشرطمتون و ادبیات تحقیق در مورد 

در زمینۀ عوامل  سؤال 31استادان و متخصصان، تعداد 

های ورزشی مطرح شد. بعد از یبندشرطمشارکت افراد در 
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اره در نویس اولیۀ پرسشنامه تهیه و دوبیشپ، سؤاالتطرح 

نفر( قرار  10اختیار استادان و متخصصان علوم ورزشی )

بررسی  سؤالگرفت تا مربوط بودن، وضوح و سادگی هر 

 براساسشود. بعد از بررسی نظرهای استادان و متخصصان و 

 79/0ی که ضریب آنها باالی االتؤسشاخص والتس و باسل 

 (. بعد از اینسؤال 25بود، در پرسشنامه باقی ماندند )

نفر از پاسخگویان قرار  30مرحله، پرسشنامه در اختیار 

و کل پرسشنامه بررسی شد که در  سؤاالتگرفت و پایایی 

( برخوردار 87/0این مرحله پرسشنامه از پایایی باالیی )

آمار  یهااز روش تحقیق یهاداده وتحلیلیهبرای تجزبودند. 

 آمار و )جداول، درصد، میانگین و انحراف معیار( توصیفی

)آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مدل عاملی  استنباطی

ها در این وتحلیلیهتجزتمام  .مرتبۀ دوم( استفاده شد

 افزارنرمو  22نسخۀ  1اساسیپاس افزارنرمتحقیق توسط 

 انجام گرفت.  2لیزرل

 

 های تحقیقیافته
در چند عامل زیربنایی  سؤاالتدرک اینکه  منظوربه

ی که هاعاملگیرند و در حقیقت تعیین تعداد یمقرار 

کند، تحلیل عاملی یمی بین متغیرها را توجیه پراشهم

کار برده شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده اکتشافی به

است. در اولین مرحله از آزمون، برازش مناسب این مدل 

ی برازش عمدتاً در وضعیت مناسبی هاشاخصیید نشد و تأ

 تند. قرار نگرف

ی مدلسازرو برای رفع مشکل طبق قاعدة مطالعات ازاین

هایی از پرسشنامه که دارای یهگومعادالت ساختاری ابتدا 

 4بار عاملی معناداری نبودند، حذف شدند. بر این اساس 

حذف شدند. در مرحلۀ دوم  4Sو  23S ،24S ،9Sشاخص 

شاخص  21یری مجدداً با تعداد گاندازهآزمون مدل 

بر معنادار بودن تمام بارهای سازی شد، که عالوهیادهپ

شود، نتایج یممشاهده  1که در جدول طورهمانعاملی، 

بیانگر آن است که حجم نمونه برای انجام  KMOآزمون 

تحلیل عاملی کفایت الزم را دارد. همچنین، انجام تحلیل 

توان یمیر است و پذامکانی تحقیق هادادهی بر روعاملی 

سری عامل زیربنایی تقلیل داد. همچنین را به یک هاهداد

داری بین معنادهد که ارتباط یمنتایج آزمون بارتلت نشان 

 هادادهمتغیرها وجود دارد و امکان کشف ساختار جدید در 

 وجود دارد. 

 

 و بارتلت KMO. نتایج آزمون 1جدول 

 (KMO) یریگنمونهشاخص کفایت  آزمون بارتلت 

 دوخی

 آزادی ۀدرج

 داریمعناسطح 

36 /1823 

346 

001/0 

73/0 

 

بارهای عاملی هر یک از متغیرها را بعد از  ،2جدول 

 دهد.یمچرخش واریماکس نشان 

در کل ارزش ویژة چهار عامل  2مطابق با نتایج جدول 

( بود. این 085/1،  314/1، 013/2، 537/8بیشتر از یک )

درصد از واریانس کل را تبیین  884/55چهار عامل 

 کردند.یم

 

                                                           

1. SPSS  2. Lisrel 
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 ی مختلفهاعامل. درصد واریانس و مقادیر ویژة 2جدول 

 
 بعد از چرخش هاعاملمجموع مقادیر  شدهتبیینواریانس  اولیه ویژة مقادیر

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

 کل
درصد 
 واریانس

درصد 
 تجمعی

1 537/8 578/37 578/37 537/8 578/37 578/37 861/3 587/17 587/17 

2 013/2 98/8 558/46 013/2 98/8 558/46 518/3 347/15 934/32 

3 314/1 357/7 915/53 314/1 357/7 915/53 432/3 215/13 149/46 

4 085/1 985/5 9/59 085/1 985/5 9/59 93/2 735/9 884/55 
5 985/0 268/5 168/65       

6 973/0 577/4 745/69       

7 947/0 288/4 033/74       

8 93/0 817/3 85/77       

9 9/0 727/2 577/80       

10 83/0 516/2 093/83       

11 768/0 328/2 421/85       

12 744/0 221/2 642/87       

13 683/0 07/2 712/89       

14 664/0 613/1 325/91       

15 599/0 413/1 738/92       

16 557/0 324/1 062/94       

17 528/0 289/1 351/95       

18 501/0 264/1 615/96       

19 437/0 221/1 836/97       

20 436/0 116/1 952/98       

21 394/0 048/1 100       

 

 یبندشرطهای پرسشنامۀ عوامل یهگو. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی 3جدول 
 عامل حرص و طمع عامل هیجان بندیاعتیاد به شرط عوامل اقتصادی و مالی گویه

1 513/0    
2 662/0    
3 568/0    
4 725/0    
5 487/0    
6 508/0    
7 433/0    
8  722/0   
9  619/0   
10  67/0   
11  469/0   
12   652/0  
13   717/0  
14   676/0  
15   692/0  
16    447/0 
17    615/0 
18    696/0 
19    674/0 
20    804/0 
21    437/0 

 

های پرسشنامه یهگوبا توجه به بار عاملی  3در جدول 

ی مشخص شد، تا با بندشرطمربوط به هر عامل  سؤاالت

 ییدی صورت پذیرد.تأتوجه به آنها تحلیل عاملی 

ۀ عوامل مؤلفشاخص مربوط به  7که  3مطابق با جدول 

ی، بندشرطشاخص مربوط به عامل اعتیاد به  4اقتصادی و مالی، 

شاخص مربوط به عامل هیجان و شش شاخص مربوط به عامل  4
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. سپس برای بررسی همبستگی درونی این استحرص و طمع 

عوامل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در 

 نشان داده شده است. 4جدول 

 پرسشنامه هاییاسمقخرده بین همبستگی و پایایی ضرایب .4 جدول
 حرص و طمع هیجان بندیاعتیاد به شرط اقتصادی و مالی ضریب پایایی تعداد گویه عوامل

 71/0 64/0 58/0 1 84/0 7 عوامل اقتصادی و مالی

 47/0 69/0 1  75/0 4 بندیاعتیاد به شرط

 59/0 1   77/0 6 عامل هیجان

 1    79/0 4 عامل حرص و طمع

     87/0 21 بندیعوامل شرط

 

ضرایب  ۀهم شود،یمشاهده م 4جدول در طورکه همان

دارند و بین عوامل مشارکت در همبستگی مثبت و معنا

این همبستگی باال بین معناداری وجود دارد.  رابطۀ یبندشرط

ی بندشرطآنها در مشارکت در  ۀکه هم حاکی از این است عوامل

ی هر یک عوامل هاشاخصند. پس از مشخص شدن مؤثر

ییدی مرتبۀ دوم برای تأی، از تحلیل عاملی بندشرطمشارکت در 

 1ی استفاده شد که در شکل بندشرطمشخص کردن عوامل 

ییدی بر روایی تأی زیر هامدلنشان داده شده است. در ضمن 

 سازة ابزار تحقیق نیز هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبندشرطمقیاس چهار عامل مشارکت در  ةاستانداردشد . مدل ضرایب1شکل 
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ی برازش مطلق، هاشاخصسپس برای برازش مدل از 

ذکر  5تطبیقی و مقتصد استفاده شد که نتایج آن در جدول 

 شده است.

 ی برازش مدل ابزار تحقیقهاشاخص. 5جدول 

 شاخص
 وضعیت مقدار مطلوب مقدار

 انگلیسی معادل فارسی

 - - 2 28/736 دوخی

90/0مساوی یا بیشتر از  GFI 92/0 شاخص نیکویی برازش  مطلوب 

90/0مساوی یا بیشتر از  AGFI 91/0 شدهیلتعدشاخص نیکویی برازش   مطلوب 

90/0مساوی یا بیشتر از  NNFI 91/0 شاخص برازش هنجارنشده  مطلوب 

90/0مساوی یا بیشتر از  NFI 90/0 برازش هنجارشدهشاخص   مطلوب 

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  CFI 92/0 شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 90/0مساوی یا بیشتر از  IFI 92/0 شاخص برازش افزایشی

 مطلوب 05/0کمتر از  RMR 0087/0 ریشۀ میانگین مربعات باقیمانده

 مطلوب 50/0از  تربزرگ PNFI 82/0 شاخص برازش مقتصد هنجارشده

 مطلوب 1/0کمتر از  RMSEA 069/0 ریشۀ میانگین مربعات خطای برآورد

 مطلوب 3تا  1بین  CMIN/DF 17/2 دو بهنجارشدهخی

 

ی هاشاخص، گویای این مطلب است که 5نتایج جدول 

، 17/2برابر با  CMIN/DFدو به درجۀ آزادی نسبت خی

ی هاشاخص، 05/0کمتر از  RMRشاخص برازش مطلق 

، شاخص نیکویی 90/0بیشتر از  IFIو  CFIبرازش تطبیقی 

و شاخص  82/0برابر با  PNFIبرازش مقتصد هنجارشده 

RMSEA  در سطح قابل قبولی قرار دارند،  069/0برابر با

معنا که مدل تحقیق دارای برازش مطلوبی است و بدین

برای آن قابل قبول است.  شدهگرفتهاختار عاملی در نظر س

ی هر یک از عوامل مشارکت افراد در بندرتبهسپس برای 

ی فریدمن استفاده شد بندرتبهی ورزشی از آزمون بندشرط

 نشان داده شده است. 6که نتایج در جدول 

 

 یبندشرطی عوامل مشارکت در بندرتبه. 6جدول 

 رتبه میانگین رتبه عامل

 1 89/3 عوامل اقتصادی و مالی

 4 43/2 بندیاعتیاد به شرط

 3 92/2 عامل هیجان

 2 31/3 عامل حرص و طمع

 001/0سطح معناداری =  3آزادی =  ۀدرج 98/63کای اسکوار = 

 

عوامل مشارکت  نیترمهم دهدیم، نشان 6نتایج جدول 

ترتیب شامل عوامل اقتصادی و مالی، ی بهبندشرطافراد در 

 .ندی هستبندشرطحرص و طمع، هیجان و اعتیاد به 
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 گیرییجهنتبحث و 

های غیرقانونی در ورزش از طریق یبندشرطافزایش 

بر  یرات مخربتأثی اینترنتی و غیراینترنتی، موجب هاروش

ید ورزش و ابعاد اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد شد که با

عه به با استفاده از بسترهای مناسب از ورود دیگر افراد جام

 یشگیری شود. پاین مبحث 

های این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی و یافته

ی در ورزش است بندشرطمالی یکی از عوامل مشارکت در 

ین نقش را داشت. مطابق با نتایج ترمهمل که در بین عوام

 (، بالدسون، فونگ و2018) 1تحقیقات السترا، بل و بوند

( 2011(، هیل )2010) 3(، هیرون و جیانگ2007) 2تایر

ین عامل مؤثر در بروز و گسترش ترمهمنیز، عوامل اقتصادی 

، 15) استی ورزشی هاسازمانی و فساد اداری در بندشرط

این تحقیقات درآمدهای کم و وضعیت  (. در5، 9، 10

ین عامل فساد و تبانی در ورزش ترمهماقتصادی ضعیف را 

( نیز 1388دانند. در تحقیق صفری جعفرلو و همکاران )یم

ین عامل مؤثر در بروز و گسترش ترمهمعوامل اقتصادی 

ی ورزشی در سازمان تربیت بدنی بود هاسازمانفساد در 

( نیز نشان داد که 2017(. نتایج تحقیق آگها و تیلور )1)

ی به حدی حائز اهمیت است بندشرطمسائل اقتصادی در 

های ورزشی با آگاهی از توانایی تیم یمتکه گاهی طرفداران 

خود، احساس عاطفی  محبوبحریف و احتمال شکست تیم 

کنند یمی بندشرطر روی تیم رقیب گذارند و برا کنار می

(. مطابق با نظرهای نمونۀ آماری در این تحقیق، 3)

یی مانند درآمدهای کم، بیکاری، عدم تناسب هاشاخص

ها و مقایسۀ وضعیت مالی خود با دیگران، ینههزدرآمدها با 

های یبندشرطة افراد به دهندسوقی هاشاخصین ترمهم

ی و قمار در بندشرطیش ورزشی بود. بدیهی است افزا

های جدی به بدنۀ ورزش خواهد زد که موجب یبآسورزش 

                                                           

1. Lastra, Bell & Bond 

2. Baldson, Fong & Thayer 

3. Heron & Jiang 

ورزش گریزی در قشر جوانان خواهد شد. نتایج تحقیق 

( نشان داد که عوامل اقتصادی 2012و همکاران ) 4بونیفیس

و مالی در ورزش موجب از بین رفتن یکپارچگی در ورزش 

ه به استفادة ی که برخی عوامل مسابقاگونهبهشود، می

عمدی از اطالعات خودی برای کسب مزیت در بازار 

ی بندشرطی با هدف برنده شدن در بازار بندشرط

های تحقیق ماو، ژانگ و (. مطابق با یافته6پردازند )یم

 یبندشرط هاییزهانگین ترمهم( نیز 2015) 5کاناگتون

ثروت و ریسک سود،  طور سنتی بر مبنای حداکثرسازیبه

 (. 17) وار استاست

، از دیدگاه نمونۀ آماری پس آمدهدستبهمطابق با نتایج 

ین عامل در ترمهماز عوامل اقتصادی، حرص و طمع 

ی بود. مطابق با نظرهای نمونۀ آماری بندشرطمشارکت در 

گونه در نظر گرفت که توان عامل حرص و طمع را اینمی

بندی شرط ها و درآمدی که ازبینیفرد با توجه به پیش

های خود راضی نیست و اقدام کسب کرده است، از داشته

کننده در بسا فرد شرکتکند. چهبندی مجدد میبه شرط

بندی، خود از عوامل مؤثر در نتیجۀ مسابقه )بازیکن، شرط

داور، مربی و هر عامل پیدا و پنهانی( باشد که بتواند در هر 

تنها در نتیجۀ ترین نتایج مسابقه )نهشرایطی بر جزئی

ها و غیره( نهایی، بلکه نتایج جانبی مانند تعداد کرنرها، اوت

تواند تأثیر بگذارد؛ زیرا در بعضی موارد درآمدی که فرد می

دست بیاورد، بسیار بیشتر از در روند بازی برای خود به

( در تحقیق 2011ای اوست. هیل )درآمد کل دوران حرفه

رص و طمع ورزشکاران خود به این نتیجه رسید که ح

ین علت ترمهمی یا احساس نارضایتی از آنچه دارند، احرفه

(. نتایج تحقیقات هیرون 10) استی بندشرطمشارکت در 

( و کمیتۀ 2007تایر ) (، بالدسون، فونگ و2010و جیانگ )

نیز حرص و طمع را یکی از  2013جرائم استرالیا در سال 

4. Boniface. 

5. Mao, Zhang & Connaughton 
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(. 4، 5، 9اعالم کرد )ی در ورزش بندشرطعوامل مؤثر در 

بندی بر روی با توجه به قوانین حاکم بر کشور، شرط

رو سواری( غیرقانونی است، ازاینجز اسبمسابقات )به

های اندازی سایتها و افرادی که اقدام به راهشرکت

کنند، معموالً در خارج از کشور زندگی بندی میشرط

نۀ آماری، شده توسط نموکنند. مطابق با تجربۀ کسبمی

های الکترونیکی مانند هایی نظیر پولها با روشاین سایت

های و غیره اقدام به شارژ حساب 2، بیت کوئین1پرفکت مانی

کاربران خود کرده و با جوایزی نظیر چند برابر شدن مبلغ 

که کنند. درصورتیبندی ترغیب میواریزی افراد را به شرط

حسابش، خارج کند اگر کننده بخواهد مبلغی از فرد شرکت

که گیرد، ولی درصورتیمبلغ اندک باشد این کار انجام می

رو زنند، ازاینمبلغ زیاد باشد، از پرداخت آن سرباز می

که سود چندبرابری توان به این نتیجه رسید، تا هنگامیمی

کنند. مطابق بند همکاری میسایت تأمین شود، با فرد شرط

هایی دیدگاه نمونۀ آماری، شاخص آمده ازدستبا نتایج به

ها، رشد و پیشرفت مالی در مانند عدم رضایت از دارایی

ترین زمان، امکان موفقیت دوباره در صورت شکست و کوتاه

های آسانی و سهولت کسب درآمد، موجب مشارکت

شود. اما باید اذعان های ورزشی میبندیدرپی در شرطپی

که  شودیوری طراحی متمام ساختارهای قمار طکرد که 

و از نظر مالی متضرر  خوردیفرد در نهایت شکست م

در  کنندهمشارکتافراد  اولین آسیب کهیطوربهشود؛ یم

مطابق با نتایج تامی، بسون و  .بحث مالی است ی،بندشرط

 کنندیدر ابتدا فکر م( نیز افراد قمارباز 2017) 3گریول

ولی پس از چندین بار  ،توانایی مدیریت این موضوع را دارند

های مالی خواهد شد یبآسی متوجه ضررها و بندشرط

( نشان داد که در 2015) 4(. نتایج تحقیق برینکنل25)

بندی استرالیا افراد بسیاری برای کسب درآمد ناشی از شرط

                                                           

1. Perfect money 

2. Bit queen 

3. Tomei, Besson & Grivel 

در ورزش ماشین، زمین و حتی منزل مسکونی خود را 

 (. 7اند )ادهبندی، آن را از دست دفروخته و در راه شرط

های این تحقیق حاکی از این بود که یکی دیگر از یافته

حین  آمدهدستبهی هیجان بندشرطعوامل مشارکت در 

بینی یک بازی بازی است. در واقع هیجان ناشی از پیش

بندی است. مطابق با نظرهای جدای از بحث مالی شرط

موجب ایجاد هیجان در شخص  بندینمونۀ آماری شرط

ناشی از  هایتنشدلیل اضطراب و به این هیجانو  شودمی

افزایش  ،است بندیشرطکه جزئی از  بردوباخت،ریسک 

شود. میدر فرد منجر  ایلحظهو به احساس خوب  یابدمی

کار برای درک حس هیجانی جدید اقدام معموالً افراد تازه

کنند. پس از ایجاد های کم میبندی با هزینهبه شرط

یی مانند تخلیۀ هیجانات حین بازی، هاشاخص

بینی نتایج و ضرایب جالب و نفس کاذب در پیشاعتمادبه

کننده )مخصوصاً در تلفیق چندین بازی که سبب وسوسه

شود(، برای فرد رشد چند برابری ضریب شرط می

بندی حسی مبنی بر توانایی کسب کننده در شرطشرکت

جدد این افراد شود که موجب مشارکت مدرآمد ایجاد می

بندی خواهد شد. نتایج تحقیق جاریگیو، استیوز و در شرط

( نشان داد که تجربۀ هیجانی شخص در 2018) 5اونایندیا

شود ریسک ناشی از های هیجانی موجب میشرط

بندی را عاملی برای کسب بندی را بپذیرد و شرطشرط

ای هنگفت در جریان درآمد بداند؛ بنابراین سرمایه

 ۀاز آنجا که فرد تجرب(. البته 11دهد )ندی قرار میبشرط

آن را کنترل  تواندنمیبنابراین  رد،این هیجانات شدید را ندا

به  شود،میکند و چون این هیجانات به دفعات باال و پایین 

که به افسردگی  کندمیمرور زمان فرسودگی روانی ایجاد 

شود. نتایج این تحقیق در زمینۀ هیجان می منجر

بندی با نتایج تحقیق جاریگیو، استیوز و اونایندیا شرط

4. Bricknell 

5. Jauregui, Estevez & Onaindia 
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(. در تحقیق آنها نیز هیجان 11( همخوانی دارد )2018)

بندی است که در یکی از عوامل مهم مشارکت در شرط

نهایت موجب اضطراب، افسردگی و استرس خواهد شد. 

( نیز حاکی از این بود که 1520) 1نتایج تحقیق رومپوی

ی موجب هیجان آن خواهند بندشرطهای ناشی از یسکر

های (. مطابق با نظر نمونۀ آماری از دیگر شاخص23شد )

بندی، کنندگان در شرطانگیز برای مشارکتهیجان

ها و نشان دادن قدرت بینی بازیخوانی برای پیشکری

ر جمع دوستان شود فرد دها بود که سبب میتحلیل بازی

برای نشان دادن مهارت خود در تحلیل بازی و شناسایی 

 بندی کند.عقاید مربی، اقدام به شرط

، از دیدگاه نمونۀ آماری آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

ی یکی دیگر از عوامل مشارکت در بندشرطاعتیاد به 

. مطابق با تحقیقات تامی، بسون و گریول استی بندشرط

ین علل اعتیاد به قمار اختالالت ترمهماز  ( یکی2017)

های روزمرة زندگی، (. فعالیت25) استاجتماعی فرد 

هیجان و لذتی همانند قمار ایجاد نخواهند کرد و در مقایسه 

کننده خواهند بود و ریشۀ آور و خستهبا آن به نظر مالل

بندی از زمانی آغاز خواهد شد که فرد در اعتیاد به شرط

زمره احساس کسالت و خستگی را با یک تجربه زندگی رو

های بندی خوشایند جابه جا کند. از طرفی یافتهشرط

( حاکی از این بود 2018و همکاران ) 2هالستپژوهش ون

که علت اعتیاد و وابستگی به قمار یا هر عامل دیگر وجود 

سیستمی در مغز تحت عنوان سیستم پاداش است. انسان 

هایی را که رفتار و فعالیت همانند سایر موجودات

بخش با دهد. احساسات لذتدهنده است، انجام میپاداش

شود ایجاد تقویت مثبت موجب تکرار رفتار موردنظر می

شده پس از انجام برخی اعمال به  (. پاداش دریافت27)

شود و احساس لذت پس ترشح این ماده در مغز منجر می

                                                           

1. Rompuy 

2. Van Holst  

کند، زیرا همۀ شویق میاز ترشح آن فرد را به تکرار عمل ت

بخش عالقه دارند و از های لذتها به تجربۀ فعالیتانسان

کنند. نتایج این تحقیق بخش دوری میهای غیرلذتفعالیت

هالست بندی با نتایج تحقیقات وندر زمینۀ اعتیاد به شرط

( و 2017(، تامی، بسون و گریول )2018و همکاران )

، 25، 27( همخوانی دارد )2201) 3شریبر، اودالنگ و گرانت

(. در این تحقیقات نیز اعتیاد به قمار موجب تکرار قمار 24

 و ادامه قماربازی خواهد شد.

ی مطالب باید گفت با توجه به آثار مخرب بندجمعدر 

های مناسبی توسط بایست راهبردیمی بر ورزش بندشرط

یشگیری و جلوگیری از پورزش کشور برای  اندرکاراندست

ر تحول و دگرگون کردن ی اندیشیده و اجرا شود. دبندطشر

 به توانیمی و عواقب مخرب آن بندشرطدر مورد ها نگرش

انجمادزدایی، جایگزینی و  شاملتغییر،  ایمرحلهسه یۀنظر

 . مطابق با این نظریهتوجه کرد ایجاد تغییر و انجماد مجدد

حت تأثیر قاعدتاً ت گیرد،یدر جامعه شکل م ینگرش کهیوقت

هستند که قصد دارند  ییدسته فشارها یکچند فشار است. 

تر دیگر قصد دارند آن را محکم ۀنگرش را تغییر دهند و دست

(. در واقع مطابق با نتایج این تحقیق و 13) جلوه دهند

تحقیقات گذشته فشارهای اقتصادی سعی در تغییر نگرش 

ی دارد و هیجان، راحتی، بندشرطافراد برای مشارکت در 

سهولت و بدون زحمت بودن کسب منافع اقتصادی در 

ی، موجب اعتیاد به آن شده و دالیل مشارکت را بندشرط

کند. در مرحلۀ انجمادزدایی، از طریق یم ترمحکم

ی بر ابعاد بندشرطهای یبآسی شفاف در مورد رساناطالع

نایی های اغیوهشمختلف ورزش و هم با استفاده از 

بایست آگاهی عمومی افراد در مورد پیامدهای یم

ی هاروشی باال برد. در مرحلۀ بعد، از طریق ایجاد بندشرط

ی بنیادین، هاارزشی و استفاده از کشقرعهموازی مانند 

3. Schreiber, Odlaug & Grant 
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های غیرقانونی یبندشرطرفتارهای صحیح را جایگزین 

پذیر و بازگشت یحالت ارتجاع یشهها همنگرشخواهد کرد. 

باید  یری،پذحالت برگشت کمتر کردن یبرا؛ بنابراین دارند

به  تا مجدداً را به ارزش تبدیل کردوجودآمده به یهانگرش

، نخبگان ورزشی هانگرش اول برنگردد. در اینجا نقش رسانه

 .کندپیدا می یتاهم اند،و ورزشکارانی که دارای محبوبیت
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Abstract 
The present study aimed at investigating participation factors in sport betting. The 

research method was analytical descriptive conducted by the field study method and 

applied in terms of objectives. The statistical population included all those who 

participated in football betting online. As the researchers did not have access to these 

subjects, 124 subjects were selected as the study sample by the snowball sampling 

method. A researcher-made questionnaire consisting of 21 indicators and 4 

components was used to collect data. The face and content validity of this 

questionnaire was confirmed by professors and experts while the related literature was 

totally reviewed. Furthermore, its reliability was calculated using Cronbach's alpha 

coefficient (0.87). Descriptive and inferential statistics (Pearson correlation 

coefficient, exploratory factor analysis, and second order confirmatory factor analysis) 

were used in SPSS and Lisrel for data analysis. The results indicated that the most 

important factors in participation in betting were economic and financial factors, 

greed, excitement and addiction to betting. 
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