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Abstract 
Objectives: Throughout the history, people have used different ways of earning 
income through entertainment activities. With a growing number of users, online 
gambling and prediction sites are among the most prevalent modes of such 
activities in the twenty-first century. In Iran, a lot of young people (aged 15-30) 
spend a considerable amount of time and energy on such sites. This 
phenomenological study investigates the experience of gambling sites users, 
seeking to provide a clear understanding of why and how Iranian users engage in 
such activities and justify earning income through these sites  .Methods: This 
qualitative study employs a phenomenological approach. Data was collected 
through semi-structured interviews with 20 users of gambling and prediction 
sites.Results: Several themes were extracted from the interviews, including 
changing Halal income, escaping from daily routine, having an intense sense of 
dependence, financial independence and choosing effective techniques. These 
themes explain how gambling websites users experience gambling and show their 
conceptual standpoint towards these websites.Conclusion: What was remarkable 
in the participants’ statements was their understanding of Halal income, i.e., 
although like other members of the society they tried to find sources of income, 
they were not much faithful to conventional definitions of legitimate income. As 
such, they contended that in today’s world, methods of monetization had 
changed and any job that would require effort and concentration could qualify as 
a legitimate one. In fact, users of gambling sites had changed their perceptions of 
Halal income. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Naturally, the meaning and perception of 
business have radically changed. 
Cyberspace and digitalization 
considerably account for the 
transformations. Internet businesses are 
more rapidly growing compared to other 
modes of business, which is a factor that 
has motivated the majority of people to 
gain income through their cellphones and 
personal computers. People, instead of 
working in a specific traditional 
workplace, prefer to use Internet 
connection from home or their place of 
choice and earn income through online 
businesses. Today, most activities 
performed in physical environments offer 
an online branch (e.g., supermarkets, 
travel agencies, casinos). For different 
reasons, people tend to prioritize online 
platforms to actual physical environments. 

Throughout the history, people have 
used different ways of earning income 
through entertainment activities. With a 
growing number of users, online gambling 
and prediction sites are among the most 
prevalent modes of such activities in the 
twenty-first century. In Iran, a lot of young 
people (aged 15-30) spend a considerable 
amount of time and energy on such sites. 
This phenomenological study investigates 
the experience of gambling sites users, 
seeking to provide a clear understanding 
of why and how Iranian users engage in 
such activities and justify earning income 
through these sites. 

 

2. Methods 
 

The interpretive phenomenological 
method was used for answering the 
research questions in this study. Through 

this method, in-depth interviews and 
conversations were conducted with 
gambling websites users and abstract 
concepts in relation to their perceptions 
of their experience were explored. After 
the interviews were finalized, the data 
were transcribed and conceptually 
categorized. The themes observed in the 
texts were selected from a large number of 
ideas and were systematically categorized 
into abstract concepts. The most 
important task in the extraction of 
concepts was to record and generate 
condescend yet rich statements. The 
statements did not only reflect the 
participants’ expressions, but they also 
reflected the analysists’ interpretations. As 
such, each theme encompassed a range of 
concepts directly interpreted by the 
participants and the analysts.      

At the next stage, the association 
between the themes extracted was 
investigated and a structure was 
constructed including all of the important 
and significant themes addressed by the 
participants. To frame the network of the 
themes, various methods could be used; 
this study relied on abstraction, 
polarization, contextualization, and 
bringing in together. Finally, after all of the 
cases were analyzed and the themes were 
extracted, the themes were compared as a 
whole, and a more abstract level of 
theoretical abstraction was reached. 
Finally, differences and similarities 
between the cases were detected.  

 

3. Results 
Following the analysis of the interviews, 
the findings revealed one central theme, 
two contextual themes, and two posteriori 
themes, which were abstracted from 19 
main themes. Out of these themes, five 
ones were abstracted (ss the central, 
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contextual, and a posteriori themes): (a) 
the central theme: "changing Halal 
income"; (b) the contextual themes: 
"escaping from daily routine" and " 
financial independence", as well as (c)  a 
posteriori themes:" having an intense 
sense of dependence" and " choosing 
effective techniques". These themes 
explain how gambling websites users 
experience gambling and shows their 
conceptual standpoint towards these 
websites. 
 

4. Conclusion   
Meanwhile, prediction sites, to be 
successful, need to increase the number of 
their users, and thus they extensively 
support their users and grant bonuses and 
other types of profit. Such advantages 
would encourage people to sign up on 
such websites and feel secure about 
gambling outcomes. Given the 
transformations that have taken place in 
today’s business, the participants did not 
associate any negative feelings with the 
money they gain from gambling. They 
believed their income resulted from their 
efforts (time and energy), and found the 
money earned very rewarding because 
otherwise they assumed site owners 
would take possession of the money, 
which would be an unpleasant outcome to 
users. 

What was remarkable in the 
participants’ statements was their 
understanding of Halal income. Although 
like other members of the society, they 
tried to find sources of income, they were 
not much faithful to conventional 
definitions of legitimate income. As such, 
they contended that in today’s world 
methods of monetization had changed and 
any job that would require effort and 
concentration could qualify as a legitimate 

one. In fact, users of gambling sites had 
changed their perceptions of Halal 
income. 
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 چکیده
  مختلف   هایگونه  به  را  بشر  سرگرمی،  با  آن  ترکیب  و  درآمد  کسب  یمقوله  تاریخ  طول  در:  اهداف

  این  در  آنالین  بندیشرط   و  قمار   هایسایت  21  قرن  در  که  اکنون.  است  کرده  جذب  خود  سویبه
  نیز   ایران  کشور .  هستند  گسترش  حال  در  روزافزون  طور  به  هاسایت  این  کاربران  و  پیشتازند  زمینه

. کنندمی  صرف  هاسایت  این  در  را  زیادی  انرژی  و  زمان  آن  جوانان  از  برخی  که  است  کشورهای  جمله  از
 است   بندیشرط  و  قمار  هایسایت  کاربران  زیسته  تجربه  پدیدارشناختی  مطالعه  پژوهش  این  هدف

  چگونه   و  شوندمی  هاییسایت  چنین   جذب  چگونه  ایرانی  کاربران  که   دهد   پاسخ  سئواالت  این  به  تا
 مطالعه  این  شناسیروش:  مطالعه  کنند؟روشمی  توجیه  خود  برای  را  آن  از  حاصل  درآمد

  20 با موضوعی  ادبیات بررسی از پس پژوهش این در اطالعات گردآوری  برای و است پدیدارشناسی
: هایافته.گرفت  صورت  یافته  ساختار  نیمه  و  عمیق  یمصاحبه  بینیپیش  و  قمار  هایسایت  کاربر  نفر
  یک  سازی  منسجم  بسترمندسازی،  و  انتزاع  سازی،  قطبی  با  ها،مصاحبه  تحلیل  و  بررسی  اساس  بر
 تم  دو   و(  روزمرگی  از  فرار  و  مالی   استقالل  کسب)  بنیانی  تم  دو  و (  حالل  درآمد  استحاله)  مرکزی  تم

 کاربران:  گیرینتیجه.است  شده  انتزاع  اصلی  تم  19  از  که  است(  یابیروش  و  شدید  وابستگی)  پسینی
 از   بسیاری  ایران  در  امروز  اینکه  و  است  خدمات  تولید  بر  مبتنی  که   کار  از  ذهنی  تحلیل  یک  ارائه  با

 درآمد  شود،نمی  محسوب  حرام  آنها درآمد  و   کنندمی  درآمد  کسب  خاصی  خدمات تولید  بدون  مردم
. اندنخورده  را  کسی  حق  اینکه  و  دانندمی  شانتحقیقات  و  کوشش  و  تالش   نتیجه   را  قمار   از  حاصل

 خواهد  ارائه  شغل  از  جدیدی  تعریف  آینده  در  دارند  باور  آنها  مجازی  فضای  گیریهمه  با  همچنین
 .بود خواهد شغل یک آینده در قمار و شد
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 مقدمه و بیان مسأله: 1
تماشای    اهل  فردی  باشد  هایبازاگر  ورزشی  ی 

که    ندیبی م ها  تبلیغاتی را در ورزشگاه  اد یزاحتمال به
شرط  مورد  شاید  غانیتبل  است.  1بندیدر  که  ی 

تبلیغات از جانب    نیا  نبود.  آنهاهای قبل اثری از  سال 
معتبر شرط سایت  نه  های  در مدت  که  است  بندی 

اند کاربران بسیار زیادی را به  چندان طوالنی توانسته 
ی که از تمام اقشار جامعه و  نکاربرا   خود جذب کنند.

 (. 2008، 2اند )گریفت و بارنزدر تمام سنین 

پیش شرط   و  اذهان  بندی  در  دیرباز  از  بینی 
نمی  و  داشته  خاصی  جایگاه  را  عمومی  فردی  توان 

اش با این مسئله برخورد نکرده  یافت که در زندگی 
بندی به قبل از میالد مسیح  ی شرط باشد. تاریخچه 

ی مختلف  هاگونه کنون به  از آن زمان تا رسد که  می
دانشمندان،    شدهانجام  مطالعات  اساس  بر  است. 

و   به  عالقهمیل  در  بندشرط ی  تحت  هامون یمی  ی 
)شفر است  رسیده  اثبات  به  نیز  ؛  3،1996آزمایش 

  شرط به ( دید عمومی نسبت  2008،  4گریفت و پارک 
ی  بندشرط که    هرچندبندی همواره منفی بوده است  

هم   و  برنده  هم  دارای  دیگری  نبرد  هر  همانند  هم 
گسترش    90ی  دههاواخر    در   .استبازنده   با  و 

ی متولد شد  بندشرط ی از  ترشرفتهی پاینترنت، سبک  
وسعت و سرعت موقعیتی فراتر از حالت    ازلحاظکه  

جامعه    سابق خود داشت. به قول وندایک با ظهور
گیری شبکه اینترنت و ورود آن  ای یعنی با همه شبکه

کسب و    ازجمله  زیچهمهبه عرصه خصوصی افراد،  
)وندایگ  تحول شدند  دچار  هم    (. 116:  5،2020کارها 

های بزرگ اینترنتی، زیرساختی را برای  ظهور پلتفرم 
کسب و کارها فراهم کرد تا در فضای مجازی مشغول  

بنگا شوند.  فعالیت  شرط ه به  این  های  از  نیز  بندی 
 قاعد مستثنی نبودند. 

امروز بسیاری از افراد تأثیرگذار در فضای مجازی   
یا شاخ  اینفلوئنسر  با عناوینی مانند  آنها  از  های  که 

می  یاد  سایت  مجازی  یک  صاحب  خود  یا  شود؛ 
 

1 -Bet 
2 Griffiths & Barnes 

ها  ی یکی از این سایت اند و یا تبلیغ کنندهبینیپیش 
اوقا از  گاهی  حتی  و  توجه  هستند  جلب  برای  ت 

در فضای مجازی   بیشتر دست به دعواهای صوری 
بینی زنند تا به نوعی اهمیت و اعتبار سایت پیش می

  کاربران مورد نظر خود را افزایش دهند و از این طریق  
را   سایت سوبهبیشتری  این  دهند.  ی  سوق  ها 

ها صورت  ای که در مورد این سایت تبلیغات گسترده
گونه آن نشانگر استقبالی است  چ گیرد و رشد قار می

شود.  ها انجام می که از سوی کاربران از این سایت 
شوند  ها در خارج از کشور اداره می اکثر این سایت 

کانال  ایجاد  با  آنها  از  برخی  داخلی  اما  مالی  های 
خود ایجاد    کاربران اند اطمینان خاطری برای  توانسته 

ی به  راحتبهتوانند  کنند که در صورت برنده شدن می 
 ی خود دسترسی پیدا کنند.نیبش ی پسود حاصل از 

  هایی فعالیت   جزو  قمار  اسالمی  معیارهای  طبق 
  شده   نهی  صریحی   و  مستقیم   شکل  به   که  است
  زیادی   منفی  معنایی   بار  مسلمانان  فرهنگ  در  و  است
سایت .  دارد گردانندگان  دلیل  همین  قمار  به  های 

تبلیغ   برای  یا  سایت ایرانی  قمار  لفظ  از  خود  های 
نمی شرط  استفاده  جایگزین بندی  با  و  های  کنند 

کنند بار منفی این عمل را از بین  مفهومی تالش می 
این سایت   ببرند. بیشتر  دیگر  عبارت  بهره  به  با  ها 

بینی«، »بازی«، »بازی  هایی مانند »پیش بردن از واژه 
مانند    انفجار« و... بار عاطفی و فرهنگی که کلماتی

و   را  شرط »»قمار«  دارد  ایرانی  کاربران  برای  بندی« 
 دهند. کاهش می 

بیکاری  کشورها در    با  که  متالطم  اقتصاد  با  یی 
آن  جوانان  و  است  مواجه  به  چشمگیر  توجه  با  ها 

منبع  آرزوهاو    اها یرؤ دنبال  به  دارند  در سر  که  یی 
سایت گردندی مدرآمد   شرط ،  محیطی  های  بندی 

ه یک فرد با حداقل سرمایه بتواند  کند کفراهم می 
ی زیاد امید داشته  سودهایی کند و به کسب  درآمدزا
ی برای موفق  بندشرط ی    هات یسا  حال ن یدرعباشد.  

بردن   باال  به  نیاز  شدت  به    کاربرانشان شدنشان 

3 Shaffer 
4 Griffiths & Parke 
5 Van Dijk, Jan 
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ی پشتیبانی  ای در نحوه رشد فزاینده   جهیدرنتدارند؛  
جایزه  پرداخت سودها  و  و  ک  گرفتهشکل ها  ه  است 

خیالی   با  افراد  شده  ا سبب  این    کامال وارد  آسوده 
هنگام  سایت  در  و  شوند  احساس  بندشرط ها  ی 

در بین جوانانی    ژه یوبهامنیت کنند. در کشور ما نیز  
ا متولدین دهه   اند و تجربه  شمسی   80و    ۷0که عموما

در رسیدن    خورده شکست  را  متولدین دهه شصت 
راه   اهدافشانبه   جامعه  از  بهنجار  و  مشروع  های 

درس  دیده  طریق  از  مناسب  درآمد  به  رسیدن  اند. 
دیگر معنایی   آنها  برای  ورود به دانشگاه  و  خواندن 

درآمدی  ؛  ندارد به  را  آنها  که  راهی  هر  از  بنابراین 
می  استقبال  دهد  راه  حداقلی سوق  این  حال  کنند. 

های  گذاریتواند از طریق تولید رمز ارز و سرمایه یم
و   داخلی  و  جهانی  بورس  بازارهای  در  حداقلی 

 های قمار. های هرمی باشد یا از طریق سایت شرکت 

با این توضیحات هدف ما در این مقاله مطالعه  
سایت  اینترنتی  کاربران  زیسته  قمار  تجربه  های 

پاسخ    سؤاالت است. تا به این بهانه بتوانیم به این  
چنین   جذب  ایرانی  کاربر  چگونه  که  دهیم 

کاربران در این   شود؟ چگونه فعالیتهایی می سایت 
شود و آن را به عنوان راهی برای  ها ماندگار می سایت 

انتخاب می  درآمد  توجیه ذهنی  کسب  با چه  کنند؟ 
کنند؟ و  درآمد حاصل از قمار را برای خود مشروع می 

ا پول حاصل از س های قمار برای آنها چه  ایت اساسا
چه   از  کردن  قمار  برای  همچنین  دارد؟  معنایی 

برند؟ در  بندی بهره می های شرط ها و یا روش تکنیک
روش   به  اتکا  با  است  شده  سعی  پژوهش  این 

در قالب تجربه زیسته    سؤاالت پدیدارشناسی به این  
  باسابقه کاربران    کهیی ازآنجاکاربران پاسخ داده شود.  

 
1- 1Xbet : با   2014در ابتدا یک کازینو روسی بود، اما در سال

حضور آنالین خود را گسترش  «BookmakerPub» همکاری با
)نیجریه( فعالیت دارد.   ابوجا و قبرس ،مالت داد. این شرکت در

در روسیه، اوکراین و سایر کشورها مسدود  1Xbetوب سایت 
است. این شرکت مانند بسیاری از کشورهای دیگر، توسط شده 

ر در روسیه مجاز سرویس مالیات فدرال روسیه برای قما
تأسیس شد و در قبرس به  200۷این شرکت در سال   .نیست

، رشد قابل توجهی را تجربه کردند و 2019ثبت رسید. در سال 
حمایت کردند،   باشگاه لیورپول و چلسی برای مدت کوتاهی از

سایت  سایت در  به  قمار  هیچ  های  ایرانی  های 
دانند. به  اعتمادی ندارند و آنها را به شدت ناامن می 

بت  ایکس  وان  سایت  کاربران  سراغ  دلیل    1همین 
های قمار بسیار معتبر رفتیم که بین کاربران سایت 

است، امنیت بسیار باالیی دارد و پول حاصل از بُرد  
الزم  البته  است.  یافتنی  دست  راحتی  ذکر    به  به 

آنها   با  پژوهش  این  در  که  کاربرانی  تمام  است 
سایت  از  است  شده  نیز  مصاحبه  دیگر  قمار  های 

کنند اما قمار در سایت وان ایکس بت  استفاده می 
این سایت    بین تمام آنها مشترک است. سرور اصلی 

این   از  در کشور قبرس است. پیش شرط استفاده 
دن آن به این  وارد کر  2سایت خرید حساب اینترنتی و

سایت است. برای باز کردن حساب کاربری در این  
در   حساب  یک  شخص  باید  پرداخت  سیستم 

برنده  سفارت که  پولی  تا  کند  باز  ایرانی  آنالین  های 
به   اقدام  طریق  آن  از  و  شود  حساب  آن  وارد  شد 

کاربران  شرط  از  بسیاری  برای  کار  این  کند.  بندی 
همی به  و  دارد  زیادی  ریسک  ترجیح  ایرانی  دلیل  ن 

های ایرانی بروند با وجود عدم  دهند سراغ سایت می
امنیتی که دارند. نکته مهم آن است که کاربران این  

های  سایت، وان ایکس بت را در مقایسه با سایت 
دانند. این درحالی  بندی ایرانی قابل اعتماد می شرط 

است که سایت وان ایکس بت خود در سراسر دنیا  
های آن  ی انجام داده است و فعالیت تخلفات فراوان 

 به شکل رسمی در انگلستان و روسیه ممنوع است. 

ارائه   ایرانی،  کاربر  برای  سایت  این  جذابیت 
از    زبانی فارس   پلتفرم و اپلیکیشن موبایل است که 

استان یبپشت برخوردار  قدرتمندی  بسیار  و ی  به    ؛ 
 کند.همین دلیل توجه کاربران ایرانی را جلب می 

های غیرقانونی  به دلیل مشارکت در فعالیتچندی از  اما بعد 
 .کنار گذاشته شدند

2 - eb moneyw :  یک سیستم پرداخت جهانی برای انجام
وکارهای اینترنتی  های مالی آنالین است که برای کسبفعالیت

و مردم سراسر جهان امکان ارسال و دریافت پول را فراهم  
کند. دفتر اصلی این شرکت در روسیه قرار دارد و از سال می

کند در فعالیت خود را آغاز کرده است. وب مانی ادعا می 1998
 .میلیون کاربر فعال ماهانه دارد  39حال حاضر بیش از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%DA%86%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%D9%84
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 نه پژوهشی:پیشی 2
هورت   سالیوان  گیلیان  و  هوم  در  2011)  1مورگی   )

:  دشمن  یا  دوست   ،کننده»سرگرم پژوهشی با عنوان  
در میان    « آنالین  قمار   از   جوانان   تعاریف   و   تصورات
دالیل  ساله   30تا    13جوانان   دنبال  به  استرالیا  ی 

ی  بندشرط ی آنالین و برداشت این جوانان از  بندشرط 
  از   جوانان   نوع مصرف   بررسی  به پژوهش  بودند. این 

  بر   آن   تأثیر   و  آنالین   قمار  و  پرسرعت  اینترنت   فناوری
  از   جوانان   که   موضوعاتی   بندی طبقه  به   و   جوانان   رفاه

.  پردازدمی   هستند،  روبرو  آنها  با  آنالین   قمار  طریق
  و   جوانان   به   مربوط   ی فعل   تحقیقات   مطالعه  این 

  را   آنالین   قمار   از  داستانی   تعریف   1۷5  از   ایمجموعه 
  قابلیت   و  سرعت  افزایش  و  ظهور  با.  دهدمی  ارائه
  جوانان   استرس  و  اضطراب  به   عالقه   اینترنت،  تهیه

  ایرسانه   هایگزارش  در  آنالین  قماربازی  از   ناشی
  افسردگی،   اعتیاد،   جمله  از   مسائلی .  است  مشهود 
  تأثیر   و  از حد   قمار بیش   یی،جولذت   مالی،  خسارت

  منفی   تأثیرات   عنوان  به  روابط   و   کار  مدرسه،  بر  آنها
 .است شده  مطرح آنالین  قمار

در پژوهشی با عنوان    ( 2012)  2و همکاران  کایروز 
  از   بیشتر  آنالین  کنندگانشرطبندی  آیا»

« هستند؟  خطر  معرض  در  آفالین   کنندگانشرطبندی
  آنالین   صورت  به  که  نتیجه رسیدند که کسانیبه این  

  مشکالت   خطر  معرض  در   بیشتر  کنندمی   قمار
مشکالت    قمار   به  مربوط این  جمله  از  که  هستند 

این   بر  عالوه  است.  الکل  و  مخدر  مواد  به  گرایش 
آنالین   حوزه  در  که  داد  نشان  نتایج 

جوان شرطبندی اغلب  زمان،  کنندگان  و  هستند  تر 
های آنها بیشتر از حوزه آفالین  تعداد شرط هزینه و  

پاسخ پژوهش  این  برای    8456  دهندگان   است. 
  آنالین   کنندهشرطبندی  111  و   آفالین   کنندهشرطبندی

  در   جمعیت  بر  مبتنی  نظرسنجی   یک  در  که  بودند

 
1 Margee Hume & Gillian Sullivan Mort 
2 Kairouz 
3 Que´bec 
4 Hing, N. 

کانادا،  3کبک   استان   شرکت   2009  سال   در  کشور 
 . کردند

با عنو  ( در4201)  4هینگ و همکاران  ان  پژوهشی 
  باعث   آنالین   یبندشرط   برای   ترویج  و   تبلیغات  آیا»

می   «؟شودی م   یبندشرط   انجام   افزایش  دهد  نشان 
  باعث   اینترنتی  یبندشرط   تبلیغاتی  یهاتیفعال  که

فعالیت   افزایش  این    یهارگروه یز   میان  در   کلی 
ایشان طی مصاحبه با    .شودمی   ی کنندگانبندشرط 

ی  بندشرط   30ی کننده در میان عموم و  بندشرط   50
متن   عمیق  مطالعه  از  پس  درمان  تحت  کننده 
نقش   تبلیغات  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مصاحبه 

در   عرصه   واردکردن محدودی  به  ی  بندشرط ی  افراد 
ها  ها و ترویج دارد اما همین تبلیغات به همراه جایزه 

در  هایبندشرط و   مهمی  نقش  رایگان  ی ادامه ی 
 ی افراد داشتند. بندشرط یت فعال

همکاران  و  با  2015)  5فرانسیس  پژوهشی  در   )
  دالیل   پرسشنامه  از  استفاده:  قمار  یهازه ی»انگعنوان  

 «استرالیا  جمعیت   در مورد  نظرسنجی  یک  در  قمار
ی میان مردم استرالیا  بندشرط در جهت یافتن دالیل  

آر.جی.کیو  پرسشنامه  کشور    6از  در  ابتدا  که 
انگلستان به وجود آمده بود استفاده کردند. به این  

یک   گذشته  ماه  12  در  که  جمعیت  نمونه  منظور 
  پرسشنامه (  نفر  2۷96  تعداد )  بودند  کرده   بندیشرط 

و  مصاحبه  طریق   از  را   اجرا   رایانه  کمک   با  تلفنی 
پنج  .کردند که  داد  نشان    برای   اصلی  دلیل  نتایج 
  برنده   شانس  دنبال   به  ،(٪62)  سرگرمی  یبندشرط 
  با   ارتباطی  داشتن  دنبال   به  ،(٪52)  کالن  پول   شدن

  و (  ٪40)  بودن  اجتماعی  ،(٪48)  خانواده  و  دوستان
 . بود( ٪38)  هیجان

( در پژوهشی با  2020)  7پیزاراسکا و استازوسکی  
  طولی   مطالعه:  جوانان  قمار   با  مرتبط  عوامل»عنوان  

نمونه   «دبیرستان  آموزان  دانش   بین  در ای شامل  با 
که    آموزدانش   511 را    5۷/ ۷دبیرستانی  آنها  درصد 

5 K. L. Francis  
6 RGQ 
7 A. Pisarska, K. Ostaszewski 
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 ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت ی زیستهمطالعه پدیدارشناختی تجربه. احسان حمیدی زاده

داده  تشکیل  حدود مردها  که  داد  نشان    ٪ 50  اند 
  خود   زندگی   طول   در   بارک ی  حداقل  آموزاندانش 

  قمار   هایشکل   ترینشایع .  بودند  گرفتار  قمار  ینوع به
  هایبازی  شامل  مطالعه  در  کنندگانشرکت   میان  در

  شرکت   و   ورق   های بازی  اسکراتچ،   هایکارت   التاری،
ا .  بود   ورزشی   هایبندیشرط   در   از   درصد  4  تا  3  تقریبا

پرداختن  نوجوانان از  به  عالئمی    را  قمار   بیشتر 
 افتهیم یتعم  خطی  مدل   تحلیل  و   تجزیه .  اندداشته
  جستجوی   ،1  موج   قمار  مرد،  جنسیت  که  داد   نشان

  عوامل   از  اینترنتی  اذیت  و   آزار  و   بزهکاری  احساسی،
  و   والدین  با  مثبت  روابط .  هستند  خطرناک

  در   محافظتی   عوامل  عنوان  به   داری معن  یهاتیفعال
 . شدند  پیدا  ی و قماربندشرط دنیای    در  گرفتاری  برابر 

 محسن سلیمی، مهدی حسینی، سلطان محمد
بررسی عوامل  »( در پژوهشی با عنوان  1398)   یبیط

در   افراد  )مطالعه هایبندشرط مشارکت  ورزشی  ی 
فوتبال( ورزش  عوامل    «موردی:  این  بررسی  به 

از   متشکل  آماری  جامعه  راستا  این  در  پرداختند. 
نفر    241های ورزشی که تعدادشان ی کننده بندشرط 
حقیق گیری تقرار گرفت. ابزار اندازه   مورداستفادهبود  

 1افزار اس.پی.اس.اس شامل پرسشنامه بود و از نرم
لیزرل  که    2و  داد  نشان  نتایج تحقیق  استفاده شد. 

به  بندشرط عوامل مشارکت در    ن یترمهم ی ورزشی 
مالی، حرص و طمع، هیجان  -ترتیب عوامل اقتصادی

 ی است. بندشرط و اعتیاد به 

کردن    یمی   نکهیرازایغقمار  به  از    شکلک تواند 
تمام   مورد  در  امر  این  البته  که  شود  تبدیل  اعتیاد 

کنند؛ صادق نیست. در  کسانی که قمار را تجربه می 
قمار   به  اعتیاد  غربی  ک  ی   عنوان   به کشورهای 

ا  ناهنجاری اجتماعی در نظر گرفته می  شود و عموما
اعتیاد   آنچه مدنظر است  انجام شده  در تحقیقات 
به قمار و ارتباط آن با انحرافات دیگر اجتماعی است.  

از    کهی درحال جدا  مسلمان  کشورهای  در  قمار 
گناه و  مذهبی  بار  آن  بودن  داردغیرقانونی  ؛  آلودی 

جوا این  در  که  کسانی  قمار    معبنابراین  به  دست 

 
1 SPSS 
2 Lisrel 

زیسته  می تجربه  تجربه  فردمنحصربه زنند،  را  ی 
چالش می را  کنند.  متفاوتی  درونی  و  بیرونی  های 

به آن و فهم چگونگی  تجربه می  کنند؛ که پرداختن 
 ها از اهمیت زیادی دارد.این چالش 

 مبانی نظری: 3
فلسفی   دیدگاه  به  پدیدارشناسی  فلسفی  جایگاه 

که درصدد    گردد ی بازمهم  هوسرل در اواخر قرن نوزد
اشیا،   چگونه  که  بود  اصلی  پرسش  این  به  جواب 

یابد.  گر ظهور می و رویدادها در آگاهی کنش   هاکنش 
محوری   پرسش  این  به  جواب  بررسی  در 
زندگی   در  تجربه  اساسی  عنصر  به  پدیدارشناسی، 
مرکزی   نقطه  تجربه،  لذا  شده،  توجه  مردم  روزمره 

در  تمرکز   تجربه  است.  گرفته  قرار  پدیدارشناسی 
زندگی روزمره که متکی بر خالقیت انسان در تعامل 

شود، حیات انسان  های اجتماعی حاصل می با زمینه
بنابراین، تجربه با زندگی انسان عجین  ؛  زندرا رقم می 

پدیدارشناسان  نظر  مورد  زیسته،  تجربه  و  است 
 (2۷5: 1388است. )ایمان،

روف فرا  نگرش  هوسرل  را  طبیعی  نگرش  از  تن 
می  تقلیل  پدیدارشناختی  روش  طریق  از  که  نامد 

پدیدارشناختی قابل حصول است. فرایند این تقلیل  
بودن از  غیربازتابی  حالت  یک  از  گذار  در    شامل 

)فلوید  است  بازتابی  آگاهی  یک  یه  :  3،2016جهان، 
یک  46 عنوان  به  شوتز  اندیشه  شناسجامعه(.   ،

دربارۀ  را  انسان  هوسرل  ها نگرش طبیعی در  اینکه 
و   شده  انگاشته  بدیهی  که  دارند  زندگی  دنیای 

دهد،  دهند شکل می شان و آنچه را انجام می هویت 
هوسرل   نزد  آگاهی  مفهوم  به  شوتز  پذیرفت. 

الزام عالقه تحت  را  آگاهی  این  اما  بود،  های  مند 
گسترده  نمونهفرهنگ  و  زبان  و  و  سازی تر  ها 

)تاد   های دستورالعمل نظر گرفت  (  6:  9201،  4آن در 
پدیدارشناسانه   پروژه  از  کشیدن  دست  با  وی 

کرد  آزاد  فلسفه  از  را  پدیدارشناسی  به    هوسرل،  و 
جامعه شناسان اجازه داد به صورت تجربی آنچه را  

3 Floyd 
4 Tada 



 

241 

 .252تا  233 صفحات  .1400 پاییز و زمستان . 18 شماره .8 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 ی کاربران اینترنتی از سایت های قمار:مطالعه موردی کاربران سایت وان ایکس بت ی زیستهمطالعه پدیدارشناختی تجربه. زاده حمیدی  حسان ا

وی   می   ن یترمهمکه  اجتماعی  ـ  واقعیت  پنداشت 
بین  دنیای  حفظ  و  آفرینش  مطالعه  یعنی  ـ  ذهنی 

)غف نسب، کنند.  می 26:  1398اری  بنابراین  توان  ( 
پدیدارشناسی    نیترمهمگفت   پژوهش  مشخصه 

به    ژه یوبه تفسیری  نگاه  بر  عالوه  شوتز  نگاه  در 
ها را از زمینه بروز آنها جدا  ها، این است که داده داده 
آن تالش می نمی  در  و  و  شود داده کند  در بستر  ها 

نسبت  تری  زمینه خودشان فهم گردند و دانش جامع 
در   شوتز  رویکرد  پس  شود.  حاصل  پدیده  به 

مناسب برای  پدیدارشناسی  هوسرل  رویکرد  از  تر 
های  مطالعه تجربه زیسته کاربران اینترنتی از سایت 

است. معنای    قمار  به  دادن  اهمیت  بر  عالوه  چون 
سایت  این  از  حاصل  درآمد  از  کاربران  به  ذهنی  ها 

ذب این  زمینه ظهور این معنای ذهنی و چگونگی ج
 است. قائلهای قمار نیز اهمیت کاربران به سایت 

 روش: 4
از منظر پدیدارشناسی مطالعه انسان و جهان یک  
علم تفسیری و به دنبال معنی است و معنا در روابط  

شود. این تفسیر در  بین فردی ایجاد می  روندهش یپ
گیرد و پژوهشگر  وهله اول توسط خود فرد صورت می 

گیری تجارب کنشگران و  های شکلبا آگاهی از زمینه
همچنین آگاهی از تفسیرهای خود از این تفاسیر، به  

یافته تفسیر  و  می تشریح  خود  پردازد.  های 
پدیدارشناسی تفسیری بر این مبنا استوار است که  
فهم افراد بدون لحاظ زمینه اجتماعی، فرهنگ یا دوره  

زیستهتاریخی  آن  در  که  است  ای  ناممکن  اند، 
 ( 1390)اعرابی، (1۷4:200۷، 1ر و سوانسون )ووجنا

نمی   زمینهافراد  از  بر  توانند  که  متنوعی  های 
ی گذاشته و به تجربه زیسته   ریتأثهای آنها  انتخاب 

بخشد، خود را منتزع و جدا نمایند. از  آنها معنا می 
ها شکل  این منظر، معانی در تعامل افراد با موقعیت 

موقعیت می بنابراین  می   هاگیرند،  را  و افراد  سازند 
این موقعیت  )نیکبخت  ها را خلق می افراد نیز  کنند 

ها  خلق این موقعیت   (39:  1388انصاری و همکاران،  
چنبره  در  خود  که  کنشگرانی  موقعیتتوسط  ها  ی 

 
1 Wojnar & Swanson 

تفسیر   در  آنها  توانمندی  از  حاکی  هستند  محدود 
به   کنش منحصر  از  این  فردشان  است.  خود  های 

افراد به    هایی که موقعیت ی ارزشتفسیرگری بر مبنا
ها  کند و برداشتی که کنشگران از ارزش آنها القا می 

دارند، به تنوع تفسیرهای افراد از یک موقعیت واحد  
نتیجه  در  متنوع  هاجهان   ست یزگیری  شکل   و  ی 

 انجامد. می

های قمار  به منظور درک تفسیر کاربران سایت  
این سایت از موقعیت  به  درآمدی    هاشان نسبت  و 

سایت  از  می که  کسب  قمار  در  های  تحلیل  کنند، 
و   پذیرفته  انجام  فرد  تفسیرهای  و  تعامالت  سطح 

وسیع بستری  در  افراد  تعابیر  و  واکاوی  تفاسیر  تر 
شده است. این رویکرد وضعیتی کیفی داشته و از  

می  سرچشمه  تفسیری  منبع  استراتژی  گیرد. 
پد  که  هستند  کنشگرانی  مطلوب،  ی یده اطالعات 

اند تا بر اساس آن اطالعات،  مورد نظر را تجربه نموده 
توصیفی مرکب از ماهیت آن تجربه از نظر آن افراد  

ی تجربه و آنچه  به دست آید. در این توصیف شیوه
می  تجربه  کاربران  شود  می  ارائهکنند  که 

 ( 54: 1398( )غفاری نسب،2۷۷: 1388)ایمان،

داده آورجمع ابزار   عی  مصاحبه  غیر  ها  و  میق 
ساختارمند به شیوه چهره به چهره بود. مصاحبه به  
سازی   پیاده  فرصت  اولین  در  از ضبط  پس  ترتیب 
بر   شد.  آغاز  آنها  تفسیر  و  تحلیل  فرآیند  و  شده 
هر   پدیدارشناسی،  روش  تفسیری  ماهیت  اساس 

در مصاحبه  که  روی  ها کسب می اطالعاتی  بر  شد، 
بعدی   مصاحبه  مطابق    رگذاریتأث ساختار  و  بود 

مصاحبه تحلیل اولیه  پیدا  های  جهت  بعدی  های 
 کردند. می

نمونه استراتژی  به  توجه  و  با  هدفمند  گیری 
نمونه    حال ن یدرع بودن  و    موردمطالعهخاص 

گیری از حلقه دوستان یکی  دسترسی به آنها، نمونه 
های قمار بین  از محققان آغاز که مراجعه به سایت 

تا    19ی این افراد مردان بین  بازه سن   آنها شایع بود، 
تازه  32 به  سال است که شامل  که  واردهای است 
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شده آشنا  سایت  این  با  ساعت تازگی  اما  های  اند 
  اندت یفعالمشغول به  زیادی از روز را در این سایت 

  صورت به ی که چندین سال  اباسابقه و همچنین افراد  
پیش حرفه می ای  قول  بینی  به  که  کسانی  و  کنند 
کردگانشان  خود که    ترک  افرادی  یعنی  هستند 

بندی بودند  ها مشغول به شرط ها در این سایت مدت
گذاشته کنار  را  کار  این  حاضر  حال  در  چون  و  اند. 

ابتدای   در  بود  مشکل  نمونه  یافتن  و  شناسایی 
نفر دسترسی پیدا کردیم اما در فرآیند    12پژوهش به  

گان  شوندمصاحبه توانستیم از طریق خود مصاحبه 
به کاربران بیشتری دسترسی پیدا کنیم. در مجموع  

قرار    20 تحلیل  و  تجزیه  مورد  پژوهش  در  مصاحبه 
مصاحبه از  یک  هر  مدت  طول  بین  گرفت.    55ها 

تا   جلسه،    90دقیقه  هر  از  پس  است.  دقیقه 
شد. در  مصاحبۀ ضبط شده بر روی کاغذ پیاده می 

مصاحبه  موارد  به  برخی  تکمیلی  های 
 گرفت.گان صورت می کنندمشارکت 

داده  تحلیل  استفاده  جهت  اسمیت  روش  از  ها 
است:   مرحله  شش  شامل  که  است    ـ   1گردیده 

متن   مکرر  برداری    ـ  2خوانش  )نکته  اولیه  نگارش 
واسازی(   ـ  مفهومی  و  شناختی  زبان    ـ   3توصیفی، 

تم  گسترش  و  شده  تعمیق  پدیدار  بررسی    ـ   4های 
ـ    2ـ بسترمندسازی  1های پدیدار شده )انتزاعارتباط تم

سازی  سازی  ـ   3منسجم  مورد    ـ   5(  4قطبی  به  گذار 
 (.2009و همکاران،   5استخراج الگو )اسمیت   ـ  6بعدی  

از   اعتماد  قابلیت  به  دستیابی  جهت 
و  استراتژی خارجی  ممیزی  همکاران،  بررسی  های 

در   است.  شده  استفاده  غنی  و  عمیق  توصیفات 
شماره   مشخ  1جدول  و  مستعار  صات  نام 

پیشین  مصاحبه رضایت  جلب  با  البته  شوندگان 
 آورده شده است.

 
 اسامی مستعار کاربران   1  جدول 

 سن مدت زمان فعالیت  نام کاربران  شماره
 24 دو سال کسری محصولی 1
 25 دو سال مهرداد حسنپور 2
 23 شش ماه حسین 3
 28 یک سال وحید  4
 23 دو سال رضا علی پور 5
 26 یک سال کامران شیرازی  6
 26 کمتر از شش ماه بهزاد تابشمهر  7
 30 دو سال حسین ارندی 8
 27 یک سال شهاب تیموری  9
 26 یک سال و نیم احمد راحمی نیا  10
 26 سه سال حمید اکرمی منش 11
 19 یک سال حامد اکرمی منش  12
 27 سه ماه عرفان لیمویی 13
 29 چند سال افشار رفعتی 14

 
1- Abstraction 
2 - Contextualization 
3 - bringing in together 

4 - Polarization 
5 - Smith 
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 سن مدت زمان فعالیت  نام کاربران  شماره
 27 کمتر از یک سال امیر شاهین 15
 30 حدودا سه سال یونس 16
 20 یک سال مهرداد حسامی  17
 24 یک ماه ایمان دهقان  18
 29 یک ماه مهدی سهیلی  19
 28 تقریبا یک سال محمد کرمی 20

 
 های انتزاع شده تم   2  جدول 

 های انتزاع شدهتم عنوان تم  های اصلی تم
 فرق داشتن با قمار

 استحاله درآمد حالل  تم مرکزی 

 پول حالل

 نخوردن پول دیگران 

 گناه نیست 

 پول زحمت کشی

 کسبِ پول لذت بخش و سریع 

 نگرفتن پول از والدین 

 دغدغهخرج کردن بی استقالل مالی کسب  تم بستر ساز

 نداشتن آقا باالسر 

 حس مفید بودن 

 فرار از روزمرگی تم بستر ساز

 کسب مقبولیت بین رفقا 

 ریسک کردن 

 همزمانی تفریح و پول

 تماشای هدفمند
 خواب شدن بی وابستگی شدید تم پسینی 

 حرص خوردن لذت بخش 
 زمان قمار کنترل بر هیجانات در 

 تحقیق قبل از قمار  روش یابی تم پسینی 
 کسب تجربه
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 های تحقیق:یافته 5
های  ها، یافته بر اساس بررسی و تحلیل این مصاحبه 

این کاوش که شامل یک تم مرکزی و دو تم بنیانی  
تم اصلی    19)بسترساز( و دو تم پسینی است که از  

تم عناوین  است.  در جدول  انتزاع شده  های مذکور 
یافته  2شماره   بخش  در  و  است  شده  های  قید 

 شد. تحقیق شرح مختصری از آنها ارائه خواهد 

 

 تم مرکزی( حالل )استحاله درآمد  5.1
پول به دست آمده از این راه در دنیای امروز با توجه   

نحوه  در  که  تغییراتی  وجود  به  به  درآمد  کسب  ی 
آمده، هیچ حس بدی را به همراه نداشته است. آن  
برای کارشان   انرژی صرف شده  و  از زمان  را حاصل 

بسیامی پول  این  داشتند  اعتقاد  و  هم  دانستند  ر 
است زیرا که اگر به دست آنها نرسد به    بخش لذت

کاربر  می   هاسراچه دست صاحبان   برای  این  و  رسد 
کند که با دقت  خوشایند نیست و او را تشویق می 

 بینی کند. بیشتری پیش 

ی که محققان در مصاحبه با این  توجه قابلنکته   
از   کاربران  که  است  فهمی  رسیدند  آن  به  کاربران 

ع دارند. به این معنا که آنها مانند بقیه  درآمد مشرو
کسب   برای  راهی  دنبال  به  جامعه  اعضای  تمام 
درآمدند، اما خود را چندان پایبند به تعریف جامعه  

آنها به  از درآمد مشروع نمی  دانند. به معنای دیگر 
باور رسیده راهاین  دنیای جدید  که در  پول  اند  های 

که تو برایش    درآوردن تغییر کرده است و هر کاری
کنی مشروع   تالش  آن  راستای  در  و  بکشی  زحمت 
است و جایی برای شرمساری ندارد. در واقع کاربران  

پیش سایت  در  های  را  مشروع  درآمد  معنای  بینی 
اند. مفاهیمی مثل درآمد حالل  ذهن خود تغییر داده 

یا   آنها مفهومی سنتی  برای    افتهیرییتغبرای  است. 
 گوید:مثال رضا می 

آن  مگ» برای  تو  که  است  کاری  غیر  کار حالل  ر 
می  می زحمت  وقت  می کشی،  تالش  و  کنی.  گذاری 

تری انجام  بینی درست خب من هم برای اینکه پیش 

می  زیادی  زحمت  ساعت دهم  و  صرف  کشم  ها 
 .«کنمآوری اطالعات می جمع 

معنا برای این کاربران معنای دینی کار حالل بی  
ا می   تری جزئ  سؤاالت است و با پرسش   توان ادعا  عمال

کرد که آنها درکی دقیق از معنای دینی و شرعی کار  
های ذهنی  حالل ندارند به همین دلیل طبق برداشت 

تحصیل   دوران  در طول  که  اندکی  اطالعات  و  خود 
بودند پیش  از کار مشروع کسب کرده  را  خود  بینی 

می تعریف  مشروع  کاری  به  خود  به  برای  کردند. 
دیگ سایت معنای  کاربران  فهم  پیش ر  از  های  بینی 

درآمد مشروع و حالل هیچ ربط و نسبتی با تعریف  
بودن این کار و یا    ناکشبههبنابراین  ؛  دینی آن ندارد

کند.  قمار بودنش برای آنها بازداری ذهنی ایجاد نمی 
خواهیم که کار حالل را  برای مثال وقتی از کسری می 

خودساخته تعریفی  با  کند؛  کاری    تعریف  را  آن 
 داند که خدمات تولید کند:می

کند،  »  تولید  خدمات  که  کاری  یعنی  حالل  کار 
خدمات   تولید  از  پول  این  که  دست درسته    به 

خواین براتون اسم ببرم که  آید؛ اما چندتا کار می نمی 
نمی  تولید  نمی خدمات  شما  اما  آنها  کنند،  کار  گید 

ا داللی چه خدماتی   کند.  تولید می حالل نیست؛ مثال
درمی  که  پولی  برای  من  می باز  زحمت  و  آورم  کشم 

 .«ذارمکنم و اعصاب می کلی تحقیق می 

سایت   که  پیش مکانیزمی  استفاده  های  بینی 
به  سایت   ژهیوبه کنند  می را  امکان  این  معتبر  های 

دهند که با سهولت زیادی پول را واریز کنند  کاربر می 
ین زمان ممکن پول  و در صورت برنده شدن در کمتر

برای    آمدهدست به شود؛ پول  به حساب آنها واریز می 
است؛    بخشلذت بسیاری از کاربران بسیار جذاب و  

و عامل بسیار مهمی است در توجیه ذهنی این پول  
و تبدیل کردنش به پول حالل است. یکی از کاربران  

 گوید: )مهرداد( می 

لذت » بسیار  برایم  پول  این  است،  کسب  بخش 
کنی و با تحقیق  ق کسی رو نخوردم؛ وقتی تالش می ح

بینی. در ضمن راحتم  اش رو می بندی؛ نتیجه شرط می 
آید و دردسر هم ندارد. به نظر  هم به حسابت می 
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شما من چه کاری انجام بدهم که انقدر سریع پول  
دست  برسم    به  باالی  درآمد  به  روزی  اگر  بیاورم. 

ن هم خواهم  مقداری از آن را صرف کمک به دیگرا
 .« کرد

سایت   از  که  سود   هایافرادی  بیشتر  قمار 
دانند. در مقابل  اند این فعالیت را یک شغل می کرده 

واسطه  به  قمار  به  مثبتی  دید  که  ی افرادی 
می  سعی  ندارند  یک  ضررهایشان  فقط  را  آن  کنند 

دلیل   به  موضوع  این  درک  کنند.  معرفی  سرگرمی 
صحب  از  بعد  محقق  جانب  از  با  اهمیتش  کردن  ت 

بر   عالوه  افراد  از  بیشتری    ها شوندهمصاحبهتعداد 
ی افراد نسبت به رضایتشان از  طورکل به حاصل شد. 

داده بندیشرط  انجام  که  را یک شغل  هایی  آن  اند، 
و دانندمی سایت   ؛  در  که  پیش کسی  به  های  بینی 

می  فعالیت  مداوم  این  شکل  سود  از  ا  حتما کند 
برده سایت  بهره  و  ها  با  اند  را  آن  از  حاصل  سود 

رسد کند و به این نتیجه می مشاغل دیگر مقایسه می 
که این کار اگر بهتر از مشاغل معمول نباشد؛ حداقل  

برای   افراد  دالیل  از  یکی  است.  آن  به    نکه یاشبیه 
همان    قمار را کار و درآمد حاصل از آن را حالل بدانند

 . کردندی مزمان و انرژی بود که صرف این کار 

کسب استقالل مالی )تم   5.2
 بسترساز( 

 

بین    شوندگانمصاحبهچنانچه اشاره شد دامنه سنی  
آنها دارای شغل   3سال است. فقط    32تا    19 نفر 

پیش ثابت  و  انجام  اند  خود  کار  کنار  در  را  بینی 
دهند، بقیه شغل معین و ثابتی ندارند و دغدغه  می

کسب   با  که  است  خانواده  از  استقالل  آنها  اصلی 
امکان است مالی  می قالل  بین  پذیر  میل  این  شود. 

  20تر از کاربران باالی  سال بسیار قوی  20کاربران زیر  
سال بود. چون به باورشان آنها هنوز مهارت شاخصی  

تواند  بینی کردن می برای کسب درآمد ندارند و پیش 
برای آنها فرصت مناسبی برای کسب استقالل مالی  

شان شود. از  خانواده   و جدا شدن زودهنگام آنها از
 نظر بهزاد: 

شود از بابام پول بگیرم، من اگر بتوانم  تا کی می »
بینی دربیاورم و در این کار  ماهانه پول خوبی از پیش 

کنم و  ای شوم بالفاصله خانه مستقل اجاره میحرفه
 .«شوماز خانواده جدا می 

 گوید: همچنین حسین می 

ام حتی  مده من تازه از دبیرستان به دانشگاه آ» 
اگر هم بخواهم کار کنم باید بروم در بهترین حالت  
کار   نیست،  توش  خوبی  پول  که  کنم  کار  کافه  در 

پیش  نیستم.  بلد  هم  و  دیگری  باشی  بلد  اگر  بینی 
می  بیاری  مالی مستقل  شانس  لحاظ  از  را  تو  تواند 

 .«کند

مستقل    و  مالی  استقالل  کسب  به  میل  این 
از    آمدهدست به الوصول  ل شدن از خانواده با پول سه

قمار برای بسیاری از کاربران گره خورده است؛ چرا  
دهد که وسایلی را بخرند  که این امکان را به آنها می 

والدین  از  که  پولی  یا  خود  اصلی  درآمد  با  شان  که 
نمی می کاربران  گیرند  از  یکی  کنند.  تهیه  توانند 

 گوید: )حامد( می

لذ» بسیار  برایم  پول  این  است،  ت کسب  بخش 
من از این پول چیزهای زیادی برای خودم خریدم هر  
چیزی که تا به حال دوست داشتم را خریدم و این  

کس هم  کند؛ به هیچ لذت پول را برایم دوچندان می 
 .«جواب پس بدی چون پول خودته خواهد ی نم

راضی   بسیار  پول  این  کسب  از  که  هم  شهاب 
 گوید: است می 

تعداد زیادی چیزهای  من یک گوشی موبایل و  »
راه خریده  این  از  از  دیگر  راضی هستم.  بسیار  و  ام 

کنم که این راه درآمدزایی  ای زندگی می اینکه در دوره 
 .«به وجود آمده بسیار خوشحالم

 

 فرار از روزمرگی )تم بسترساز(  5.3
پیش سایت   شوندگانمصاحبه   شدتبه بینی  های 

به هر    و   دارند   خود احساس بطالت و مالل در زندگی  
زنند. در واقع درگیری  دری برای گذران مفید وقت می 

بینی و پول عاید شده از آن  های پیش مداوم با سایت 
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توانند با این  خورند و می دردی می   این احساس که به
زنده   خود  در  را  بودن  مفید  حس  حداقل  کار، 
نگهدارند. نکته قابل توجه آن است که این میل به  

س مفید بودن با کسب درآمد  گذران مفید وقت و ح
کند در  رابطه تنگاتنگ دارد، اینکه فرد احساس می 

ملموس   و  عینی  دستاورد  کنونی  اجتماعی  شرایط 
نیز  را  دانشگاه  در  دروان تحصیلش  احمد که  دارد. 

 گوید: تمام کرده است می 

است  » بهتر  هیچی  از  بیکاری  دوران  این  در 
پولی    کنم و یکحداقل از وقتم درست استفاده می 

 «آورمهم در می 

 گوید: همچنین حمید می 

پیش » قدرت  به  که  اعتمادی  دلیل  به  بینی  من 
ام و تا حدی هم  ها رفتهخودم دارم سراغ این سایت 

برای استرس و هیجان، اما اگر بخواهم با خودم رو  
تر استفاده کنم خواهم از وقتم مفیدراست باشم می 

پیش  این  می و  باعث  که  بینی  مفید شود  احساس 
 .«بودن داشته باشم

احساس مشترکی است که بین تمام پاسخگویان  
در   آنها  که  است  کسالتی  احساس  است  مشهود 

می حس  خود  روزمره  به  زندگی  مراجعه  و  کنند 
پیش سایت  تجربه های  با  از  بینی،  افراد  به  که  ای 

دهد همچنین با معنادار کردن  هیجان و استرس می 
برای آنها و ایجاد درگیری    تماشای مسابقات ورزشی

می  آنها  به  را  امکان  این  ذهنی  این  مداوم  تا  دهد؛ 
کسالت سایت  از  رهایی  برای  مفری  زندگی  ها  باری 

ویژگی  از  یکی  باشد.  روزمرگی  و  که  روزمره  هایی 
می  روزمرگی  از  فرار  برای  عاملی  را  آن  دانند  کاربران 

سایت  این  بخشی  حرص  انرژی  حتی  و  است  ها 
دانند که در زمان کار با این  ت بخشی می خوردن لذ

 گوید: پور می کنند. رضا علی ها آن را تجربه می سایت 

استرس  » و  هیجان  تجربه  و  خوردن  حرص  این 
بینی  بسیار برایم لذت بخش است، روزهایی که پیش 

ام  ام و منتظر شروع مسابقهرا در سایت انجام داده 
ندارم.    دل توی دلم نیست، اون روز احساس روزمرگی 

 .«کنم قرار است کار مهمی انجام دهماحساس می 

تمام کاربران همگی از طریق دوستانشان با این   
آشنا شده سایت  در حلقه دوستانها  و  به  اند  شان 

های  بندی، نتایج آن و روش حدی بحث در مورد شرط 
این  شرط  با  آشنایی  که  فردی  حتی  که  است  بندی 

بار و حتی با  ه یک شود کها ندارد، وسوسه می سایت 
در   و  کند  امتحان  را  خودش  شانس  اندک  پولی 

پیش  می چگونگی  خود  بینی  دوستان  از  تواند 
و   همساالن  گروه  فشار  واقع  در  بگیرد.  راهنمایی 
برای   را  مناسبی  زمینه  که  است  دوستان  حلقه 

های قمار فراهم  آشنایی و استفاده مداوم از سایت 
که  می است  افرادی  جز  وحید  اصلی  کند.  علت 

سایت  با  پیش آشنایی  دوستانش  هایی  را  بینی 
 گوید: داند می می

به پیش » ورود من  تمام  علت  ا  تقریبا ورود  بینی 
سایت  به  پیش دوستانم  حس  های  است.  بینی 

کردم کار بسیار جذابی باید باشد. از این کار هم  می
و   برد  مورد  در  روز  هر  که  همین  هستم.  راضی 

کنیم، برایم خیلی خوب و  صحبت می باختمان با هم  
 .«جذاب است

به    هم  همگی  شده  مصاحبه  کاربران 
افراد  خوش  را  خود  هم  و  دارند  باور  خود  شانسی 

این  ی می ریپذ سک یر در  کاربران  تمام  ا  تقریبا دانند. 
بینی کردن اگر  باور دارند پیش   القول متفقمصاحبه  

بسیار   نقش  آن  در  شانس  نباشد،  شانسی  ا  کامال
توان در این  ی دارد. در واقع عامل روانی که می رمؤث

موقعیت  تجربه  میل  یافت  های  کاربران 
است  بینیپیش  کردن  ریسک  و  شانس  )ناپذیر  تا 

ا خود را در چنین   خود را مدام محک بزنند( و معموال
می موقعیت موفق  پاسخگویان  هایی  از  یکی  دانند. 

 گوید: می

می »  نظر  در  را  چیز  همه  ووقتی  ناگهان    گیری 
کردی نشد یعنی که  بینی آن چیزی که تصور میمی

شانس اصل ماجرا است و هر کس هم خالفش را  
می می دروغ  خوش گوید  آدم  ا  احتماال شانسی  گوید، 

ام که  های بسیاری از دوستانم شنیدهاست. داستان 
مشخص   ا  کامال بازی  یک  روی  بسیاری  پول 

را  گذاشته پولشان  همه  ناباورانه  و  اند 
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ریسک  اندداده دست از  اهل  بر شانس،  عالوه  باید   ،
 .«هم باشی

 

 وابستگی شدید )تم پسینی(  5.4
مکانیزم   از  استفاده  با  کاربران  از  دفاعی  برخی  های 

روانی در صدد توجیه وابستگی ذهنی خویش به این  
ها هستند. این درحالی است که طیف دیگری  سایت 

وابستگ این  کردن  پنهان  پی  در  حتی  کاربران  ی  از 
می  اذعان  آشکارا  و  نیستند  هم  در  ذهنی  که  کنند 

زنند و ها سر می طول روز چندین بار به این سایت 
کند درگیری شدید ذهنی دارد.  بندی می وقتی شرط 

در حساب کاربری خود   دو بار کسری که فقط سالی  
 گوید:کند می پول واریز می 

کند و با حساب و کتاب شرط  وقتی پول واریز می »
زنم و از  بار به سایت سر می   4یا    3روزی    بندممی

های بیداریم فکرم مشغول  لحاظ ذهنی تمام ساعت 
 «.ام استشرطی که بسته 

کاربر   کامران که یک سالی است به طور جدی 
 گوید: بینی شده است می های پیش سایت 

سال  » یک  این  من    طور به در  وقت  کامل 
هایم  روم حواسم به شرط است؛ هر جا می   شدهگرفته

 .«است چون برایم اهمیت دارند

از   خودش  استفاده  اصلی  علت  ا  صراحتا احمد 
پیش سایت  سایت های  این  به  اعتیادش  را  ها  بینی 

 داند: می

توانم  من به این سایت اعتیاد پیدا کردم و نمی »
واردش   فقط  اوقات  از  بسیاری  نزنم.  سر  آن  به 

کنم حتی  ها نگاه می ها و ضریب زی شوم و به با می
ا تا پولی  بندشرط پولی برای    کهیوقت ی ندارم. تقریبا

می  حسابم  ندارم  وارد  آن  به  واجبی  نیاز  که  شود 
می  سایت  وارد  را  آن  شروع  سریع  را  کار  و  کنم 

 .«کنممی

پیش   تا  خاصیت  نتیجه  نبودن  مشخص  بینی 
  که کاربر   شودی مآخرین لحظه است. این امر سبب  

که انتخابش را کرد بسته به نوع شرطی که    نیازاپس 

بسته است مدام به سایت سر بزند البته این سر  
ی و قبل از اعالم  بندشرط فقط مختص بعد از    هازدن

سایت   به  توجه  و  زمان  اعمال  بلکه  نیست  نتایج 
ی خود  هاانتخاب تا کاربر    ردیگی ممداوم شکل    طوربه

های زیادی را  کاربر بازی را پیدا کند. گاهی اوقات یک  
را پیدا کند.    ش یهاانتخاب کند تا انتخاب یا  چک می 

طبیعی است که بسته به اهمیت شرط و مبلغ شرط  
ها بیشتر یا کمتر باشد. این  و سر زدن   هاتوجه این  

. دیآی درمها بعد از مدتی به شکل یک عادت  سر زدن
عدم گرسنگی و    باوجود )همانند باز کردن در یخچال 

ی است که کاربر حس  اگونهبه شنگی(. این عادت  ت
اگر  می بازی   زیچهمه کند  نکند  چک  قابل  را  های 

است.    دادهازدستدنیا را    یی دیگر ازدرجای  نیبش یپ
اپلیکیشن  سایت افزوده شدن  کنار  در  قمار  ها  های 

درگاه به  زدن  سر  در  سهولت  باعث  های  حتی 
 است.  شدهینیبش یپ

های  بندی که جز خاصیت غیر از اعتیاد به شرط  
ها است و به دلیل وابستگی  استفاده از این سایت 

اعتیادگونه  می ذهنی  وجود  به  که  رونق  ای  آورد؛ 
گر در  کند. یکی از شرایط مداخله پیدا می   روزافزون

سایت  این  از  استفاده  برای  افراد  است؛  تشویق  ها 
میل به تماشای هدفمند مسابقات ورزشی است. به  

ها و  معنای دیگر کاربران با بهره بردن از این سایت 
می  کسب  آنها  از  که  باور  درآمدی  این  به  کنند 

رسند که تماشای مسابقات ورزشی از تلویزیون و  می
جنبه   برایشان  دیگر  مسابقات  این  پیگیری  یا 

ا هدفمند می  یعنی عالوه  ؛  شودسرگرمی ندارد و کامال
ا   بر اینکه احساس متمایز بودن با دیگرانی که صرفا

کنند  به عنوان سرگرمی مسابقات ورزشی را دنبال می 
تقویت می  به  را  آنها  به  نتیجه مسابقه  اینکه  کند. 

مستقیم ربط  هم  تماشاگر  می  عنوان  کند  پیدا 
برایشان اهمیت زیادی دارد. به نوعی آنها خودشان  

دانند و یا جزی از مسابقه  را در مسابقات سهیم می 
های بسکتبال و فوتبال را به  دانند. یونس که بازی می

 گوید: کند می طور جدی دنبال می 

سایت » با  کردن  کار  پیش خوبی  آن  های  بینی 
کنی تو  می   است که موقع تماشای مسابقه احساس 
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هم بخشی از تیمی هستی که روی آن شرط بستی.  
مثل سرپرست   داری  بازیکنان  به  نزدیکی  احساس 

 .« دانیتیم انگار هستی و خودت را در بازی سهیم می 

این احساس سهیم بودن در بازی در حال پخش   
گری در آن یکی از عوامل مداخله   زمانهم و مشارکت  

های  بیشتر از سایت   است که کاربران را به استفاده
می پیش  سوق  این  بینی  از  استفاده  همچنین  دهد؛ 

وار به تماشای  ها برای کسانی که عالقه دیوانه سایت 
جذابیت   دارد  فوتبال  مانند  ورزشی  مسابقات 

می  پیدا  به  بیشتری  شدید  میل  این  که  چرا  کند 
بندی هدفمند شده  تماشای مسابقه فوتبال با شرط 

 حال ن یدرعبرای کاربر دارد    است و رضایت دوچندانی 
تماشای  می به  خود  نابهنجار  شدید  میل  این  تواند 

بندی پنهان کند. افشار رفعتی  فوتبال را با نیت شرط 
مند به فوتبال به  واری عالقه که خود را به طور دیوانه
 گوید: داند میویژه یک تیم ورزشی می 

بینی رفتم دیگر  از وقتی که سراغ سایت پیش »
تونه بهم گیر بده چرا دارم همش فوتبال  کسی نمی 

کنم. پدر و مادرم هم دیگه کاری بهم ندارند  نگاه می 
پیش   ا  احتماال هستم؛  فوتبال  دنبال  همش  که 

گویند باالخره ممکنه یک پولی گیرش  خودشون می 
 .«بیاد

 

 روش یابی )تم پسینی(  5.5
بینی به نسبت میزان پولی  های پیش کاربران سایت  

هایی برای  وارد این کار کنند؛ تکنیک  که قصد دارند 
بندی را باید انتخاب کنند؛ تا بهترین نتیجه را  شرط 

تکنیک   انتخاب  یا  یابی  روش  بدهد.  آنها  به 
ها و  بندی به میزان آشنایی افراد با این سایت شرط 

شان نیز ربط مستقیم دارد. کاربرانی  سابقه و تجربه 
ا در  زیادی  تجربه  و  واردند  تازه  از  از  که  ستفاده 

بینی ندارند و یا مقدار پولی که وارد  های پیش سایت 
پیش سایت  کرده های  این  بینی  و  است  زیاد  اند 

از دست   را  پولشان  کل  ناگهان  که  دارند  را  نگرانی 
روش  از  محافظهبدهند  سود  های  حاشیه  با  کارانه 

ا روی برد و  اندک اما مطمئن بهره می  ا صرفا برند مثال

بندند، ممکن است این تیم  می   باخت یک تیم شرط
عالقه  را  مورد  تیم  این  بازی  تماشای  که  باشد  شان 

جذاب  میبرایشان  تیم تر  روی  یا  و  و  کند  قوی  های 
کمی   سود  اما  دارند  اطمینان  بردش  به  که  مطرح 

در    بهزاد( کهکاربران ) شود. یکی از این  عایدشان می 
 گوید: وارد است می های شرط بندی تازه سایت 

تیم من  » روی  عالقهبیشتر  مورد  فوتبال  ام  های 
درصد    90یعنی چلسی، بارسلونا و استقالل تهران و  

بندم. کمتر وارد  ها شرط می مواقع روی برد این تیم
داده   قرار  اختیار  در  سایت  که  مختلفی  جزییات 

تیممی باخت  یا  برد  روی  بیشتر  پس  ها  شوم. 
 .«بندممی

را مبنای اصلی  گروهی دیگر از کاربران که شانس   
ها  دانند و یا پول چندانی وارد سایت بندی میشرط 
شکل  نکرده  به  سودآوریشان  بردن  باال  برای  اند 

می  شرط  شرط  ترکیبی  تعیین  زمان  در  یعنی  بندند 
خودشان چند فاکتور را غیر از برد و باخت هم لحاظ  

ا کنند  می های سمت دروازه  تعداد کرنرها یا شوت  مثال
م باعث  این  اگر  ی که  و  رود  باال  شود ضریب شرط 

پول زیادی   آورند. حسین  می   به دستبرنده شوند 
 گوید: می

بندم. به دلیل اینکه پول  من بیشتر ترکیبی می »
بندم که  گذارم، ترکیبی می بندی نمی زیادی برای شرط 

نگیرد   اگر  یا  و  شود  نصیبم  زیادی  سود  و  بگیرد  یا 
 .« باشم خیلی چیزی از دست نداده 

 Handicap   ی است که دو حالت  نیبش ی پنوعی
ا برنده شدن  را برای برنده شدن به شما می  دهد. مثال

ی. این  نیبش یپبه عنوان یک    موردنظریا مساوی تیم  
  دهد ی م کار شانس باالیی برای برنده شدن به کاربر  

از آن استفاده    هاشونده مصاحبهی  همه   اتفاقبه که  
کردند. تمامی افراد به موضوع مشورت و یا بررسی  می

از   مورد  هات یسا اطالعات  بازی  مورد  در  مختلف  ی 
اند. این به معنای آن است که دیگر  نظر اشاره کرده 

بینی   پیش  اقبال  و  شانس  اساس  بر  فقط  کسی 
کند. در این بین دو نفر از کاربران برای رسیدن  نمی 

مطمئ یک شرط  می به  استفاده  فالگیر  از  کردند؛  ن 
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فالگیر با گرفتن بخشی از پول در یک شرط خاص و  
می  آنها  به  را  بستن  شرط  شکل  و  مشخص  گوید 

 ضریب خطایش هم کم بوده است. 

مصاحبه  افراد  میان  در  کلی  طور  در  به  شونده 
پیش نحوه  را  بینیی  روشی  چه  اینکه  و  هایشان 

ی برای هر فرد  حت  کنند تنوع وجود داشت،انتخاب می 
پیش  در  تنوع  مجزی  طور  روز بینیبه  های  های 

می متوالی دیده  تنوع  روش  اش  به  یک  هیچ  و  شد 
ا  بینی نمی یکسان پیش  کرد، اما یک الگوی جالب کامال

قابل استنباط بود. همواره افراد زمانی که تازه حساب  
هایی با ریسک  کاربری خود را شارژ کرده بودند شرط 

هایی با  تند، اغلب سعی می کردند شرط بسباال نمی 
های  امنیت باال را انتخاب کنند. معموال بر روی شانس 

های با ریسک  بینیکردند و پیش دو برابر کلیک می 
چه   هر  دادند.  می  انجام  کم  مبلغی  با  را  باالتر 

ریسک  می خود  به  خود  افراد  ذهنیت  در  گذشت 
در    کند که بایدشود و فرد حس می پذیری بیشتر می 

جویی کند و سودهای باالتری را به دست  زمان صرفه
شرط  به  روی  پس  و  آورد.  باالتر  ریسک  با  هایی 

ترکیبی می شرط  که  های  افرادی  برای  ادامه  در  آورد. 
شود  شان کم می کنند و حجم سرمایه اولیهضرر می 

شرط  که  بود  اینگونه  ا  پرریسک عمدتا را  های  تری 
که پول از دست رفته کنند به این امید  انتخاب می 

ای هم تمام پول  ای موفق و عده که عده   شان بازگردد 
دهند. پس به طور کلی افراد در  خود را از دست می 

عمل   شده  حساب  و  منطقی  بسیار  کار  ابتدای 
گذرد منطق جای خود را به  کنند اما هرچه که می می

می  احساسات  و  اساس  هیجان  بر  که  دهد 
این مورد دل خوشی ندارند  ها، خود افراد از  مصاحبه

دانند. افراد با تجربه  و آن را به سختی قابل کنترل می
کنند، بینی می تری پیش در این زمینه به طور منظم
  های های خود را در بازی این افراد در طول روز شرط 

  یک   آن   کنار   در   بندند،می   روز   همان   هایبازی   و   آنالین 
این  بنمی   نیز  را  ده سود   بسیار   ترکیبی   شرط  و  دند 

آزمایی برای آن ها  شرط ترکیبی همچون بلیط بخت 
یعنی از بیشتر پتانسیل سایت به  ؛  شودحساب می 

ی کنند تا اینگونه به نتیجه طور روزانه استفاده می 
 .دلخواه برسند

 گیریبحث و نتیجه 6
اینترنتی    کاربران  پژوهش حاضر، تجربه زیسته  در 

این  سایت  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  قمار  های 
راستا، با اتکا به روش پدیدارشناسی برای پاسخ به  

داده   سؤاالت طریق  پژوهش  از  که  تحقیق  های 
آمده بودند؛ بررسی شدند.   به دستمصاحبه عمیق 

های  ته ها، یافبر اساس بررسی و تحلیل این مصاحبه 
این کاوش که شامل یک تم مرکزی و دو تم بنیانی  

از   است  پسینی  تم  دو  و  اصلی    19)بسترساز(  تم 
تم  این  شدند.  از  انتزاع  کاربران  زیسته  تجربه  ها 

تحقیق نشان    سؤاالتهای قمار را با محوریت  سایت 
 دهند. می

تم مرکزی در این پژوهش استحاله درآمد حالل   
از  است که فهم کاربران و   توجیهات ذهنی کاربران 

دهد. آنها با ارائه یک  پول حاصل از قمار را نشان می 
تحلیل ذهنی از کار که مبتنی بر تولید خدمات است  
و اینکه امروز در ایران بسیاری از مردم بدون تولید  

می  درآمد  کسب  خاصی  و  خدمات  آنها    درآمدکنند 
نمی  محسوب  را  حرام  قمار  از  حاصل  درآمد  شود، 

و  نتی کوشش  و  تالش  و  می   قاتشان یتحقجه  دانند 
گیری اند. همچنین با همه اینکه حق کسی را نخورده 

فضای مجازی آنها باور دارند در آینده تعریف جدیدی  
از شغل ارائه خواهد شد و قمار در آینده یک شغل  

 خواهد بود. 

ساز های بنیادین )بسترساز( که عوامل زمینهتم 
های  نه کاربران جلب سایت داد که چگورا نشان می 

می  استقالل  قمار  »کسب  از:  بودند  عبارت  شدند؛ 
که   کاربرانی  بین  از  روزمرگی«.  از  »فرار  و  مالی« 
ثابت داشتند و   مصاحبه شدند فقط دو نفر شغل 

این دو نفر فعالیت در سایت  های قمار جنبه  برای 
سرگرمی داشت اما برای بقیه کاربران درآمد حاصل  

سایت  این  به  از  رسیدن  برای  امیدی  کورسوی  ها 
اشاره شد،    کهچنان استقالل مالی بود. تمام کاربران  

از رسیدن به شغلی آبرومند طبق معیارهای اجتماعی  
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ناامید شده امروز  تر بحران   حال ن یدرعبودند.    ایران 
شدن وضعیت اقتصادی و احساس رهاشدگی که از  

می  احساس  حاکمیت  راهی  سوی  را  قمار  کردند؛ 
می طمئنم درآمد  کسب  برای  این  تر  و  دانستند 

ناامیدی خود راهی برای توجیه اقدام به قمار هم به  
 شکل غیرمستقیم در ذهن کاربران است.

تمام کاربران در زندگی خود نوعی مالل دائمی را   
کردند. همگی به دنبال نوعی هیجان و پیدا  تجربه می 

وزمرۀ  کردن مفری برای بیرون آمدن از این کسالت ر 
با دوستان در مورد قمار، بیدار  دائمی  اند. گپ زدن 

حس   مفید  ریپذسک یر کردن  احساس  ایجاد  و  ی 
بودن با تماشای مسابقات ورزشی که تفریح و پول را 

آورد. همگی کسالت  به ارمغان می  زمانهم برایشان  
می  بین  از  کاربران  برای  را  همچنین  روزمرگی  و  برد 

 کند.ه می شرط بستن را برایشان توجی 

های قمار عواقب و نتایجی  درگیر شدن در سایت  
های پسینی بیانگر آنها است و ارتباط آنها  دارد که تم 

می  نشان  مرکزی  تم  با  از  را  بعد  کاربران  اکثر  دهد. 
سایت  در  قمار  شرط تجربه  کسب  های  و  بندی 

درآمدی هرچند ناچیز به این کار »وابستگی شدید«  
کاربران این وابستگی را انکار    کنند. برخی ازپیدا می 

می  اذعان  آن  به  دیگر  برخی  این  و  البته  کنند. 
قلمداد   منفی  را  اعتیادگونه  شدیدِ  وابستگی 

خودشان  نمی  برای  را  وابستگی  این  کاربران  کنند. 
اگر گاهی باعث  انگیز و مفید می هیجان  دانند حتی 

بی  یا  تم بدخوابی  به  رسیدن  شود.  آنها    خوابی 
ش تحقیق    حال ن یدرعدید«  »وابستگی  نتایج  با 

( )1398سلطانی  هینگ   ،)2013  ) ( (  2011وهوم 
را  هم آنها  و  دارد  به    کند.می   دییتأ خوانی  ورود 

ها کاربران  های قمار و وابستگی به این سایت سایت 
»روش یادگیری  به  ناگزیر  تکنیک را  و  های  یابی« 

کند. آنها با گذر زمان و کسب تجربه  بندی میشرط 
شرط می یاد   زمان  در  که  بر  گیرند  باید  بندی 

احساسات خود غلبه داشته باشند به سود کم قانع  
تا شرط  انجام دهند.  باشند  را  اطمینانی  قابل  بندی 

بندی که به زعم کاربران نیاز  ها شرط یادگیری تکنیک 

و   قمار  ذهنی  لحاظ  به  دارد؛  زمان  گذر  و  تجربه  به 
 شد.بخ درآمد حاصل از آن را مشروعیت می 

 های پژوهش محدودیت
از   سختی   نیترمهم یکی  و  پژوهش  موانع  این  های 

سایت  کاربران  به  یافتن  بوددست  قمار  که    های 
یافتن این افراد و جلب اعتماد آنها بسیار مشکل و  

ا از طریق شبکه    افتنی   بر بود.زمان این کاربران معموال
از   یکی  وی    شوندگانمصاحبهدوستان  از  که  بود 

می  کاربر  خواسته  که  دوستان خودش  از  یکی  شد، 
کند. به همین دلیل    سایت قمار است را به ما معرفی 

هم فقط دسترسی به کاربران مرد برای پژوهشگران  
 پذیر شد. امکان

 

 پیشنهادهای تحقیق 
اندک    شدهانجام مطالعات   بسیار  موضوع  این  در 
و   به    روزافزوناشاعه    باوجوداست  مراجعه 

به  سایت  زمینه  این  در  که  مشکالتی  و  قمار  های 
از   برداشت  یا  فیشینگ  مثل  است  آمده  وجود 

های اندکی در این زمینه حساب کاربران و... پژوهش 
تم تمام  مورد  در  است.  گرفته  های  صورت 

  توان ی مبا روش کیفی  در این تحقیق    آمدهدست به
عمیقمطالعه صورت  ای  در  همچنین  داد.  انجام  تر 

انجام تحقیق به    از کاربران های متعدد  یافتن نمونه 
 شود. پیشنهاد می  شدتبه روش کمی هم 

 

 منابع مالی 
 این مقاله حمایت مالی نداشته است.

 سهم نویسندگان 
گردآوری،  همه در  نویسندگان  و    هیتجزی  تحلیل  و 

 اند.ها مشارکت داشتهاده تفسیر د

 تعارض منافع
کنند که در رابطه با  نویسندگان این مقاله اعالم می

انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل اخالق نشر را  
نموده  اعالم  رعایت  را  آن  محتوای  اصالت  و  اند 

نمایند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد.  می
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ا در جای دیگری من   زمانهمتشر نشده و  این اثر قبال
 به نشریه دیگری ارائه نگردیده است.  

 تقدیر و تشکر 
ی که به ما اعتماد کردند و  کنندگانمشارکت از تمام  

 . میدار  را ها شرکت نمودند کمال تشکر در مصاحبه 

 

 منابع: 
( حسن  بودالیی،  و  محمد  سید  (.  1390اعرابی، 

پدیدارشناسی.  استراتژی تحقیق  های 
 .  58- 31(،  68)1۷شناسی علوم انسانی،  روش

مبانی پارادیمی روش های تحقیق  (.  1388ایمان. م )
. قم، انتشارات  کمی و کیفی در علوم انسانی
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

سلیمی،  حسینی،  سلطان و   محمد،    طیبی،   مهدی 
) محسن مشارکت  1398.  عوامل  بررسی   .)

)مطالعه  ورزشی  های  بندی  در شرط  افراد 
رویکردهایی نوین در   موردی: ورزش فوتبال(.

  .59- 50 ،(2۷) ۷ ،مدیریت ورزشی

 ( اسفندیار  نسب،  روش  (.  1398غفاری  بر  درآمدي 
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