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و  فرهنگ و ورزش، )اساتیدهای شامل متخصصین مرتبط با حوزهتحقیق ری ماآجامعة  .میدانی اجرا شد

شناسی، شناسی، روانعلوم اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، جامعه های تحصیلیدانشجویان دکتری در رشته

یری در گنمونهنمونه تحقیق به روش  عنوانبهنفر  371علوم ورزشی و علوم دینی( بودند که تعداد 

ای بود که روایی صوری و امه محقق ساختهیری تحقیق شامل پرسشنگاندازهابزار دسترس انتخاب شدند. 

محتوی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین تایید 

( محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل 09/9شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ )

های آمار استنباطی )ضریب انحراف استاندارد( و روشهای آمار توصیفی )میانگین، ها از روشداده

 همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم( استفاده شد.  

بندی به ترتیب گیری از شرطهای فرهنگ در پیشنقشهای تحقیق نشان داد مهمترین یافته :هایافته

(، ایجاد 12/9بخشی )(، هویت10/9پذیری و کنترل رفتار )(، جامعه09/9های بنیادین )ارزششامل 

 ( بودند.21/9( و ایجاد ثبات اجتماعی )11/9های انگیزشی )(، عوامل و شیوه13/9تغییر )
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 مهمقد
توان کم و بیش می هایی از فساد اداری رانمونه

ضرر و شک، بیدر هر سازمانی مشاهده کرد. 

به دلیل های ورزشی، سازمانبر زیان فساد اداری 

ی ورزش و نقش و مسئولیت مهمی که در توسعه

خواهد بود تر تأمین سالمت مردم دارند، عمیق

(Goodarzi et al., 2011) فساد در . البته

گیری باشد. با شکلش موضوع جدیدی نمیورز

های ورزشی کوچک و بزرگ در طی سازمان

ها و های اخیر و اهمیتی که این سازمانسال

 ؛ هموارههای ورزشی دارندمنابع آنها در سیاست

فساد به عنوان یکی از موانع مهم در ورزش، سد 

 است بودهها راه کارایی و اثربخشی این سازمان

(Maening, 2005) . 

بندی های فساد در ورزش، شرطیکی از نمونه

بندی در ورزش باشد. در گذشته برای شرطمی

نیاز به برگزاری یک مسابقه به صورت زنده و 

ولی امروزه با قابلیت  ؛بندی بودبرای شرط یمکان

بندی اینترنت و توسعه شرط توسط جهانی شدن

ورزشی در سراسر دنیا، این کار بسیار ساده شده 

 هایقابلیت .(Aghaa & Tyler, 2017)است

های بندیاینترنت، ابزاری را برای شرط

توانند غیرقانونی در اختیار دالالن گذاشته که می

، بطوریکه حتی بپردازندبندی آنالین به شرط

ممکن است مجوز قانونی برای کار در آن کشور 

. در واقع، (Palmer, 2014را نداشته باشد )

در افزایش  7009 دههدر  توسعه اینترنت

بندی به وسیله پیمودن مرزهای کشورها و شرط

بندی جهانی سهم فراهم آوردن بازار شرط

 .(Lastra et al. 2018بسزایی داشت )

المللی مجازی وجود دارد بین هایسایتامروزه 

توانند بر روی هر ورزش یا که افراد می

 ورزشکاری در هر نقطه از جهان و در هر زمانی

 (.Reich, 2013بندی نمایند )که بخواهند شرط

بندی ورزشی در جهان این رشد در بازار شرط

سکویی را برای انتقال جرایم سازمانی و ترویج 

کند بندی فراهم میفسادهای برخاسته از شرط

(Australian Crime Commission, 2013 .)

های مرتبط با شامل فعالیت فسادهااین 

)دستکاری عمدی نتایج  7دستکاری مسابقه

مسابقات برای حمایت از شرط(، دستکاری 

ای از یک مسابقه )مشخص کردن جنبه 3هاجنبه

ها ورزشی برای حمایت از یک شرط( توسط تیم

یا داوران و همچنین استفاده عمدی از اطالعات 

بندی با خودی برای کسب مزیت در بازار شرط

 باشدبازار میاین هدف برنده شدن در 

(Rompuy, 2015; Boniface et al, 2012) .

-در سراسر جهان فسادهای برخاسته از شرط

ها از قبیل بندی اثرات منفی بر برخی ورزش

های فوتبال، تنیس، کریکت و راگبی داشته لیگ

ادبیات مربوط به (. Bricknell, 2015)است 

های ورزشی و تاثیر آن در صحت بندیشرط

بندی، هنوز بر شرط ورزش، به ویژه فساد مبتنی

در حال ظهور بوده و عمدتاً در اروپا، آسیا و 

 .Lastra et alالمللی متمرکز است )موارد بین

پس از Misra et al. (3972 ). در تحقیق (2018

بندی در بررسی فسادهای مبتنی بر شرط

با توجه به جهانی  نشان داده شد کهاسترالیا 

نگیزش های ورزشی، افزایش ابندیشدن شرط

بندی یک تهدید واقعی برای ورزش شرط

 .Milner et alعالوه بر این باشد. استرالیا می

-بندی ورزشی بهنشان دادند که شرط (2013)

های ای شایع شده و حامیان تیمطور فزاینده

                                                  
1. Match-Fixing 

2. Spot-fixing 
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ورزشی و رقبا از طریق تبلیغات و دالالن در این 

 زمینه سعی در عادی جلوه نمودن قمار دارند. 

اینکه ریشه  بندی ضمناذعان کرد که شرط باید

در خود نهادها دارد، از عوامل اجتماعی و محیط 

نتایج تحقیقات گذشته  پذیرد.تأثیر می اجتماعی

نیز نشان داد که عوامل فرهنگی یکی از 

های مهمترین عوامل در بروز فساد در سازمان

 ورزشی ایران از جمله ورزش فوتبال است

(Goodarzi et al., 2011 ،Najafikolori et 

al., 2012،Razzaghi et al., 2014). 

از طرفی نقش فرهنگ در اعمال نفوذ بر رفتار 

 واقع ای اهمیت دارد. درافراد به میزان فزاینده

 به مطلوب رفتاری الگوهای معرفی با فرهنگ

 اهمیت کنترل کند. را هاآن رفتار تواندمی افراد،

 اتصال و افراد ررفتا به دادن شکل در فرهنگ

 تواندمی که حدی است به آن دورنی تعهد

 نوعی افراد در رسمی غیر سازمان یک همانند

 آورد وجود به مسئولیت احساس و تعهد

(Rabiee & Assef, 2012.)  مطابق تعریف

Hofstede (7001 فرهنگ ) اندیشه مشترك

که آنها را از دیگر  است اعضای یک گروه یا طبقه

شود که باعث می. فرهنگ کندمیها مجزا گروه

در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت شکل 

 بگیرد و به نوعی خود کنترلی دست یابند

(Robbins & Judge, 2008) در واقع، فرهنگ .

به صورت ایجاد کننده یک معنا و مکانیسمی 

ها و رفتار کند که نگرشبرای کنترل عمل می

 Bye et) دهدکند و شکل میافراد را هدایت می

al., 2015) . ،فرهنگ یک حس عالوه بر این

های دهد و با استفاده از آموزههویت به افراد می

دینی و مذهبی و آداب و رسوم هر ملت، اصول 

 دهد.اخالقی و رفتاری مناسب را به افراد ارائه می

ترین در صورتی به کلیدی نیز های دینیآموزه

شود که به می گیری از فساد تبدیلراهبرد پیش

ای مناسب و مطلوب و با ابزارها و الگوهای گونه

مناسب در اذهان قشرهای جامعه تزریق شود 

(Robbins & Judge, 2008.) بعضی محققان 

اخالقی را برای انسان  حداقل استانداردهای نیز

گیرند و معتقدند در جوامع بشری در نظر می

 شودمی باعث پایدار و غنی فرهنگ یک وجود

 بوروکراسی توسط اینکه جای به افراد تعهد که

 و هنجارها طریق از رود، باال سنگین و سخت

 & Schulze)نماید  رشد قبول مورد هایارزش

Frank, 2003 .) ،سطوح مختلف فرهنگ در واقع

ای )قومی، زبانی، شامل سطوح ملی، منطقه

مذهبی(، جنسیت، طبقه اجتماعی، سازمانی و 

توان به صورت مستقیم و میباشد سطح نسل می

 ,.Sidi, A) یا غیرمستقیم بر رفتار تاثیر بگذارد

& Izadi, 2013.)  

بندی و به بیان شرطاز یک سو، به طور کلی، 

دیگر قمار در کشور ما جز موضوعات مجرمانه به 

طبق قانون مجازات اسالمی  و آیدحساب می

قانون مدنی،  729( و ماده 177تا  197مواد )

بندی جرم بوده و دایرکنندگان و شرط وقمار 

مجرم  گونه مسابقاتکنندگان در اینرکتش

ورزش و ، عالوه بر این. شوندمحسوب می

ورزشکاران همواره در کشور ما در بین مردم 

های ورزشی جایگاه خاصی داشته و پیروزی

های ملی گشته است، لذا همواره موجب شادی

ش موجب بندی در ورزافزایش فساد و شرط

بدیهی است در  اثرات منفی و مخربی خواهد شد.

بندی و فسادهای که از گسترش شرطصورتی

متعاقب آن در عرصه ورزش جلوگیری نشود، 

عواقبی در پی خواهد داشت که از آن جمله 

داری در ورزش، نقض توان به سلطه سرمایهمی

فلسفه ورزش یعنی رقابت سالم و جوانمردانه، 
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های ورزشی، و آوازه سازمان لطمه به شهرت

های ورزشی و افراد درگیر در ورزش، نقض رشته

ساالری و کاهش انگیزه کارکنان شایسته

های ورزشی و ورزشکاران نوپا، از دست سازمان

رفتن هواداران و همچنین از دست رفتن حمایت 

  (.Maening, 2005) حامیان مالی اشاره کرد

اهیت اثرگذاری ، فرهنگ به دلیل مسوی دیگراز 

قوی که بر رفتار و عملکرد همه افراد در سطوح 

تواند نقش مهمی در مختلف کشور دارد، می

گیری از کنترل درونی رفتارهای افراد و پیش

بروز رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در 

رفتارهای مورد نظر داشته باشد. لذا با توجه به 

اهمیت موضوعات بیان شده و عدم وجود 

یقات گذشته در این زمینه، در تحقیق حاضر تحق

گیری از های فرهنگ در پیشنقشسعی شده 

  بندی در ورزش مورد بررسی قرار گیرد.شرط

  

 پژوهش شناسیروش
که به  بود تحلیلی -توصیفیحاضر روش تحقیق 

 جزء تحقیقات از لحاظ هدف وا اجر روش میدانی

 کلیةشامل تحقیق ری ماآجامعة  .بودکاربردی 

کارشناسان مرتبط با حوزه فرهنگ و ورزش، 

)متخصصان علوم اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، 

شناسی، علوم ورزشی و جامعه شناسی، روان

یابی بیشتر منابع در مدل. علوم دینی( بودند

معادالت ساختاری حداقل حجم نمونه تحقیق را 

 & Ramin Mehr)کنند نمونه بیان می 399

Chardast, 2015)ی اینکه شرط حداقل . برا

به علت دسترسی به  و حجم نمونه رعایت گردد

های اساتید و دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه

عداد ت ،ارومیه، لرستان، اصفهان، یزد و کرمان

نفر از آنها به عنوان نمونه آماری، به روش  371

 یری در دسترس انتخاب شدند.گنمونه

مه محقق یری تحقیق شامل پرسشناگاندازهابزار 

گیری از نقش فرهنگ در پیش یساخته

های تحقیق در آوری دادهبود. جمع بندیشرط

ی اکتابخانهدو بخش صورت گرفت. در بخش 

های مربوط به ادبیات و پیشینه تحقیق با داده

و جستجوی اینترنتی  هاکتابمرور مقاالت، 

بررسی گردید و در بخش میدانی به پخش و 

ی تحقیق پرداخته شد. هاپرسشنامهی آورجمع

 9تخصصی و  سؤال 21دارای  ،پرسشنامه تحقیق

بر شناختی بود که سوال برای مشخصات جمعیت

گذاری نمرهلیکرت  یادرجهج اساس طیف پن

شده بود. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی 

صوری و محتوی استفاده گردید. در بررسی 

روایی صوری و محتوی ضمن بررسی دقیق 

فرهنگ و تون و ادبیات تحقیق در مورد م

و نظرخواهی از اساتید و متخصصین،  بندیشرط

سوال مطرح گردید. بعد از طرح  21تعداد 

نویس اولیه پرسشنامه تهیه و سواالت، پیش

دوباره در اختیار اساتید و متخصصین علوم 

نفر( قرار گرفت تا  79ورزشی و علوم اجتماعی )

گی هر سوال مورد مربوط بودن، وضوح و ساد

بررسی قرار گیرد. بعد از بررسی نظرات اساتید و 

متخصصین و بر اساس شاخص والتس و باسل 

را کسب کردن  10/9سواالتی که ضریب باالی 

سوال(. بعد از این  27در پرسشنامه باقی ماندند )

نفر از  29مرحله، پرسشنامه در اختیار 

کل پاسخگویان قرار گرفت و پایایی سواالت و 

پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که در این 

( 09/9مرحله پرسشنامه از پایایی باالیی )

 یهاداده و تحلیلیه برای تجزبرخوردار بودند. 

)جداول،  آمار توصیفی یهااز روش تحقیق

 آمار و درصد، میانگین و انحراف معیار(

)تحلیل عاملی اکتشافی و مدل عاملی  استنباطی
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تمام تجزیه و  .تفاده گردیدمرتبه دوم( اس

 SPSS افزارنرمها در این تحقیق توسط یلتحل

 انجام گرفت. Lisrel و نرم افزار 33نسخه 

 

 پژوهش های یافته

 هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضر، پژوهش در

 برای توصیفی از آمار ابتدا شده آوریجمع

 تحقیق شناختی جمعیت بررسی متغیرهای

که  استفاده شد، غیره و سن جنسیت، شامل

 ( ذکر شده است.7نتایج آن در جدول شماره )

 متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری .1جدول 

 فراوانی تعداد سطوح متغیرها متغیر

 جنسیت
 زن

 مرد

29 

772 

7/30 

7/19 

 سن

 سال 39-29

 سال 27-99

 سال 97-79

 79باالتر از 

37 

12 

793 

79 

7/77 

27 

91 

7/2 

رتبه 

 علمی

 شجو دکتریدان

 مربی

 استادیار

 دانشیار

 پروفسور

99 

71 

720 

79 

3 

2/39 

2/1 

7/29 

7/2 

0/9 

رشته 

 تحصیلی

 اجتماعیعلوم

 علوم تربیتی

 روانشناسی

 علوم ورزشی

 علوم دینی

 شناسیجامعه

 علوم فرهنگی

21 

27 

22 

79 

72 

31 

31 

7/71 

2/79 

3/77 

32 

9/1 

9/73 

7/79 

 

سپس جهت تعیین میزان همبستگی 

های مورد مطالعه در پرسشنامه از آزمون صشاخ

 داریمعنیگردد. استفاده می 7کرویت بارتلت

مطلب  این دهنده نشان بارتلت کرویت آزمون

 کافی اندازه به هاداده ماتریس در که خواهد بود

 را عوامل تحلیل بتوان که دارد وجود همبستگی

. همچنین جهت تعیین کفایت حجم دامه دادا

استفاده  3اولکین -مایر -مون کایسرنمونه از آز

                                                  
1. Bartlett's Test of Sphericity 

2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

( بیانگر خروجی آزمون کرویت 3شد. جدول )

 باشد. بارتلت و شاخص کایسرـ مایرـ اولکین می

 

 و بارتلت KMOنتایج آزمون  .2جدول 

 (KMO) آزمون بارتلت 

 خی دو

 درجه آزادی

 داریمعنیسطح

999 /2222 

927 

999/9 

103/9 
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 های پرسشنامهنتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویه .3جدول 

 هاگویه عامل
بار 

 عاملی

عه
ام

ج
ی

یر
پذ

 

 993/9 میز درست و نادرست است.فرهنگ ما دارای نظامنامه اخالقی است که رهنمود رفتار و گفتار ما در ت: 2سوال 

 717/9 در مشارکت یا عدم مشارکت در شرط بندی سهم بسزایی دارند. هایی که فرد به آنها تعلق داردگروه: 73سوال 

 703/9 بندی کمتر خواهد شدهای فرهنگ عمومی، مشارکت در شرط: در صورت آشنایی افراد با هنجارها و نگرش72سوال 

 191/9 بندی موجب پیشگیری آن خواهد شد.شرطعواقب ش فرهنگی افراد در سنین پایین و آگاهی آنها از : آموز79سوال 

 772/9 ای )رادیو، تلویزیون، روزنامه( در مشارکت یا عدم مشارکت در شرط بندی سهم بسزایی دارند.: تبلیغات رسانه77سوال 

 297/9 بندی سهم بسزایی دارند.فراد نزدیک در عدم مشارکت در شرطپذیری از طریق دوستان، والدین و ا: جامعه72سوال 

ش
رز

ا
ن

دی
یا

 بن
ی

ها
 

 710/9 شودبندی به اصول اخالقی میهای موجود در فرهنگ عمومی باعث پایارزش: 3سوال 

 771/9 داردبندی برحذر میارزش های موجود در فرهنگ عمومی افراد را از وسوسه شدن در شرکت در شرط: 2سوال 

 10/9 کندی افراد را برای شرکت در شرط بندی کمتر میای است که انگیزههای فرهنگ ما به گونه: آموزه9سوال 

 927/9 بندی استتر از مسائل مادی و ... برای مشارکت در شرطهای فرهنگ ما بسیار انگیزاننده: وجه7سوال 
 707/9 بندی جلوگیری نمودتوان از مشارکت در شرطدر ورزش، می : از طریق ترویج فرهنگ پهلوانی و درستی79سوال 

ار
فت

ل ر
تر

کن
 

 792/9 بندی در ورزش را کمتر نمودتوان مشارکت شرط: به وسیله یک فرهنگ کنترلی غنی می7سوال 

 771/9 ت.بندی، این امر کاهش خواهد یافهای سنگین برای مشارکت در شرط: در صورت وجود قوانین و مجازات1سوال 

 17/9 شودبندی میبندی بر خانواده و اطرافیان موجب کنترل شرطهای اجتماعی و اثرات شرط: آگاهی از آسیب32سوال 

 219/9 شود.بندی میهای مادی مشارکت در شرط: عقاید موجود در فرهنگ ما موجب کنترل افراد در وسوسه30سوال 

وه
شی

ی
زش

گی
ی ان

ها
 

 222/9 های غیرمجاز پیشگیری نمود.بندیکشی و ...( از شرطهای جایگزین )مانند قرعهز روش: استفاده ا39سوال 

 297/9 باشدبندی مناسب میهای انگیزشی در فرهنگ ما برای عدم مشارکت در شرط: شیوه37سوال 

 110/9 دبندی در ورزش خواهد ش: کسب مزایای مادی بدون هیچ قید و بندی موجب افزایش شرط31سوال 

 793/9 شود.: برگزاری مسابقات با جوایز ارزنده موجب تشویق برای پیشگیری از شرط بندی می31سوال 

 99/9 بندی خواهد شد.پروری و ارج نهادن به پیشکسوتان در ورزش موجب کاهش انگیزه مشارکت در شرط: نخبه27سوال 

یر
غی

د ت
جا

ای
 

 291/9 بندی گردد.موجب ایجاد تغییر از مشارکت در شرط ه از شرط بندیفسادهای اجتماعی برخاستتشریح : 1سوال 

 200/9 بندی راغب به پاسخگویی است و تغییر در آن آسان است.فرهنگ عمومی ما در زمینه شرط: 0سوال 

 71/9 نگرش ما خواهد شدتغییر  موجب و به سادگی ه، بسیار منعطف بودبندیپیشگیری از شرطای هشیوه: 77سوال 

 220/9 شودمیسازگاری و انطباق موجب ، پیشگیریهای پیشرفته و جدید به طور مداوم با شیوه: فرهنگ عمومی 32سوال 
ی

ش
بخ

ت 
وی

ه
 

 997/9 بندی در ورزش هستند: افراد در صورت پذیرفتن فرهنگ و داشتن هویت فرهنگی کمتر راغب به شرط71سوال 

 722/9 بندی در افراد کاسته خواهد شدگ و ایجاد هویت در افراد میل به شرط: در صورت آموزش صحیح فرهن71سوال 

 729/9 افرادی که برای خود هویت فرهنگی قائل هستند در مسائل ضد فرهنگی مشارکت نخواهند کرد: 39سوال 

 292/9 .در مشارکت یا عدم مشارکت در شرط بندی سهم بسزایی دارندقومیت، مذهب، طبقه اجتماعی : 37سوال 

 901/9 در مشارکت یا عدم مشارکت در شرط بندی سهم بسزایی دارند.هویت فرهنگی افراد : 33سوال 

 220/9 توانند از مشارکت در شرط بندی پیش گیری نماید.های غنی از طریق دادن هویت به افراد میفرهنگ: 29سوال 

ی
اع

تم
اج

ت 
با

ث
 

 113/9 کنندماعی باال افراد کمتری در شرط بمدی مشارکت میهای غنی و با ثبات اجت: در فرهنگ70سوال 

 

ی اکتشافی در اولین مرحله از تحلیل عامل

در بوده و  7/9بزرگتر از سواالت ضرایب تعیین 

عالوه بر این تعداد وضعیت مناسبی قرار گرفتند. 

عوامل شناسایی شده و میزان تبیین واریانس 

برای هر کدام از آنها مشخص شد. مطابق با 

نتایج تحقیق در کل ارزش ویژه هفت عامل 
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، 223/7، 072/7، 193/77شتر از یک )بی

( بود؛ که این 99/7، 321/7، 229/7، 977/7

درصد از واریانس کل را  973/27هفت عامل 

( نیز 2در جدول شماره )کردند. تبیین می

مهمترین خروجی تحلیل عاملی اکتشافی 

شود و ماتریس چرخش یافته عاملی محسوب می

مطابق با این نام دارد گزارش شده است. که 

مربوط  72و  77، 79، 72، 73، 2جدول سؤاالت 

 79و  7، 9، 2، 3پذیری، سؤاالت به عامل جامعه

 32، 1، 7های بنیادین، سواالت مربوط به ارزش

، 39مربوط به عامل کنترل رفتار، سؤاالت  30و 

های مربوط به عامل شیوه 27و  31، 31، 37

مربوط به  32و  77، 0، 1انگیزشی، سؤاالت 

 33، 37، 39، 71، 71عامل ایجاد تغییر، سؤاالت 

 70بخشی و سوال مربوط به عامل هویت 29و 

 باشد.مربوط به عامل ثبات اجتماعی می

 هر مربوط به هایپس از مشخص شدن گویه

گیری از های فرهنگ در پیشیک از نقش

بندی، از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم شرط

گیری برای مشخص کردن نقش فرهنگ در پیش

بندی استفاده شد که در شکل شماره از شرط

 داده شده است.( نشان 7)

 

 
 بندیگیری از شرطاستانداردشده مقیاس هفت نقش فرهنگ در پیش مدل ضرایب .1شکل 
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های سپس برای سنجش برازش مدل از شاخص

 . برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد استفاده شد

( 9آن در جدول شماره )ها این شاخصنتایج 

 ذکر شده است.

 حقیقهای برازش مدل ابزار تشاخص .4دول ج

 شاخص

 وضعیت مقدار مطلوب مقدار
 معادل فارسی

معادل 

 انگلیسی

 - - 2 71/7311 خی دو

 مطلوب 7-7بین  df 2 00/3 / دو بهنجار-شاخص خی

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  GFI 02/9 شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  AGFI 07/9 شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  NNFI 07/9 شاخص برازش هنجار نشده

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  NFI 09/9 شاخص برازش هنجار شده

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  CFI 03/9 شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 09/9مساوی یا بیشتر از  IFI 03/9 شاخص برازش افزایشی

 مطلوب 79/9بزرگتر از  PNFI 10/9 هنجار شدهشاخص برازش مقتصد 

 مطلوب 7/9کمتر از  RMSEA 902/9 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 

این است که شاخص برازش  بیانگر(، 9جدول )

های برازش ، شاخص97/9کمتر از  RMRمطلق 

، شاخص 09/9بیشتر از  IFIو  CFIتطبیقی 

رابر ب PNFIنیکویی برازش مقتصد هنجار شده 

در  902/9برابر با  RMSEAو شاخص  10/9با 

سطح قابل قبولی قرار دارند، بدین معنی که 

 مدل تحقیق دارای برازش مطلوبی است.

پارامترهای گاما و المدا یا همان بارهای عاملی 

ارتباط بین سازه ها یا همان عامل ها را نشان 

دهند. بر اساس این ضرایب و مقدار معناداری می

گیرد، انجام می tه با استفاده از مقدار آنها ک

های هر یک از نقش بررسی اهمیتتوان به می

بندی پرداخت که گیری از شرطفرهنگ در پیش

 ( ذکر شده است.7نتایج آن در جدول )

 

 بندیگیری از شرطهای فرهنگ در پیشنقش میزان اهمیت .5جدول 

 رتبه t P-value بار عاملی استاندارد شده عامل ردیف

 997/9 3 97/1 10/9 پذیریجامعه 1

 997/9 7 72/77 09/9 های بنیادینارزش 2

 997/9 3 21/79 10/9 کنترل رفتار 3

 997/9 7 70/79 11/9 های انگیزشیشیوه 4

 997/9 9 71/1 13/9 ایجاد تغییر 5

 997/9 2 09/1 12/9 بخشیهویت 6

 997/9 2 02/2 21/9 ثبات اجتماعی 7
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دهد مهمترین (، نشان می7نتایج جدول )

بندی به گیری از شرطهای فرهنگ در پیشنقش

های بنیادین ترتیب شامل توجه به ارزش

(، 10/9پذیری و کنترل رفتار )(، جامعه09/9)

(، عوامل 13/9(، ایجاد تغییر )12/9بخشی )هویت

( و ایجاد ثبات 11/9های انگیزشی )و شیوه

 باشند.می( 21/9اجتماعی )

 

 گیریبحث و نتیجه

های غیرقانونی در ورزش از بندیافزایش شرط

های اینترنتی و غیر اینترنتی، موجب روشطریق 

تاثیرات مخرب بر ورزش و ابعاد اجتماعی و 

فرهنگی جامعه خواهد شد که باید با استفاده از 

بسترهای مناسب از ورود دیگر افراد جامعه به 

ود. از طرفی فرهنگ گیری شاین مبحث پیش

تواند از طرق مستقیم موضوعی ملی است که می

و غیرمستقیم بر رفتار افراد تاثیر گذاشته و حتی 

 آن را تغییر دهد.

طبق نتایج به دست آمده از دیدگاه نمونه آماری 

های ارزشنشان داده شد که فرهنگ از طریق 

پذیری و کنترل رفتار (، جامعه09/9بنیادین )

(، ایجاد تغییر 12/9بخشی )ویت(، ه10/9)

( و 11/9های انگیزشی )(، عوامل و شیوه13/9)

تواند در ( می21/9ایجاد ثبات اجتماعی )

بندی نقش گیری از مشارکت در شرطپیش

ریزی با برنامهتوان می ،داشته باشد. در واقع

ی بلند مدت و اشاعه یک فرهنگ بینانهواقع

در  صحیح در کلیه سطوح کشور بخصوص

گیری از فساد تر در پیشهای سنی پایینرده

شک تغییر فرهنگ و داشتن اداری کوشا بود. بی

یک فرهنگ قوی مستلزم تغییرات بنیادی و 

الگوسازی توسط نخبگان ورزشی و ورزشکاران 

های آموزشی و ها، باشگاهمحبوب، از طریق رسانه

باشد. نتایج این تحقیق در تبلیغات گسترده می

بندی گیری از شرطنقش فرهنگ در پیش زمینه

 و فساد برخواسته از آن با نتایج تحقیقات

Warrick (2017)، Lee & Guvin (2013)، 

Rabiee, & Assef (2012) و Goodarzi et 

al. (2011) .در این تحقیقات نیز  همخوانی دارد

های ورزشی بین فرهنگ و فساد در سازمان

 ارتباط وجود دارد.

های ارزشق حاکی از این بود که نتایج تحقی

پذیری مهمترین نقش را در بنیادین و جامعه

از بندی در ورزش دارند. گیری از شرطپیش

 راهکارهای تریندیدگاه نمونه آماری یکی از مهم

 ایمجموعه از گیریبندی، بهرهبا شرط مبارزه

بود  اخالقی های فردی واز ارزش اصیل و عمیق

که امروزه تحت عنوان چارچوب منشور )کد(های 

ای در عرصه ورزش حرفه اخالقی و قوانین رفتار

ظهور کرده است. به ویژه اگر این منشورها در 

بستر یک نظام ارزشی و اعتقادی یکپارچه، مانند 

چون هم های اسالمی، تدوین گردند،ارزش

چتری فراگیر همه مصالح عمومی و حکومتی، 

وحدت،  نوعی و برگرفته شخصی را در ورزشی و

هماهنگی میان این عوامل برقرار  انسجام و

گونه ناسازگاری و تعارضی در نماید و هیچمی

کند. منشور اخالقیات سازمانی بروز نمی

 Rabiee, & Assef (2012)های پژوهش یافته

حاکی از این بود  Taleghani et al. (2014)و 

ی رین مؤلفههای سازمانی مهمتکه ارزش

باشد و بین فرهنگی مؤثر بر فساد اداری می

بندی اعتقادی و میزان دینداری با فساد پای

 Leeدار وجود دارد. پژوهش اداری رابطه معنی

& Guvin (2013)  نیز حاکی از این بود که

فرهنگ سازمانی از طریق تاثیر بر هنجارهای 

هایی را در تواند ارزشفردی و گروهی می
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ن بنیاد کند که از فساد جلوگیری نماید. سازما

اخالقی در زمینه  تدوین منشوردر واقع، 

تواند به عنوان بندی در عرصه ورزش میشرط

 Bye یک اصل تلقی شود و با توجه به تحقیقات

et al. (2015) ،Rabiee, & Assef (2012)  و

Taleghani et al. (2014)صحیح ، شناخت 

حاکم، نقش مهمی  هایارزش و هاتاریخ، سنت

های این تحقیق در در کنترل فساد دارد. یافته

 .Razzaghi et al های تحقیقاین زمینه با یافته

همخوانی دارد. در  Nogara, (2009) و (2014)

این تحقیقات نیز پایبند نبودن به رعایت موازین 

گریزی در فرهنگ جامعه و اخالقی، قانون

روز فساد در ساالری به ترتیب در ب خویشاوند

 هایاولویت قرار گرفتند که این نتایج با یافته

Cheung & Chan (2008)  .نتایج مغایر است

 نیز نشان Taleghani et al. (2014)تحقیق 

 ویژگی اعتقادی، بندیپای بین دهدمی

دارد.  دار وجودفساد رابطه معنی شخصیتی و

 Alizadeh Sani & Fani (2007) عالوه بر این

 هش خود به این نتیجه رسیدند که عالوهدر پژو

ترین راهکار هادی، مهمن اصالحات به بر توجه

ای عمیق و گیری از مجموعهمبارزه با فساد، بهره

 باشد. های اخالقی میاصیل از ارزش

سازی  پذیری و آشنافرآیند جامعه از طرفی اگر

نوجوانان با فرهنگ غنی با موفقیت صورت پذیرد 

بندی بر ورزش و جامعه به رطهای شو آسیب

خوبی شناخته و آموخته شود، موجب خواهد شد 

فرهنگ را بپذیرد و  فرد موازین اصلی و مهم

-آنها تطبیق دهد. فرآیند جامعه با خود را رفتار

بایست های متفاوتی دارد که میپذیری شیوه

متناسب با رده سنی و سطح فرهنگی او صورت 

های وان به روشتپذیرد که از این جمله می

رسمی یا غیررسمی، فردی یا جمعی، مستمر یا 

تصادفی، ثابت یا متغیر و پیوسته یا گسسته 

 Rabiee, & Assef (2012)باشد. نتایج تحقیق 

تواند در پذیری مینیز نشان داد که جامعه

 گیری از فساد اداری نقش داشته باشد.پیش

مطابق با نتایج بدست آمده از دیدگاه نمونه 

تواند از طریق کنترل رفتار در آماری فرهنگ می

بندی در ورزش نقش داشته گیری از شرطپیش

باشد. فرهنگ به صورت ایجاد کننده یک معنا و 

-کند که نگرشمکانیسمی برای کنترل عمل می

کند و شکل ها و رفتار کارکنان را هدایت می

. (Robbins & Judge, 2008) دهدمی

وی رفتاری به کارکنان همچنین با ارائه الگ

سازمان از طریق نهادینه کردن هنجارهای قانونی 

های پیشگرانه، مانع از مناسب، در قالب شیوه

 Hillاما از نظرشوند. بروز فساد اداری می

جدا از اینکه کدام  Jones (2004) و (2011)

بندی و فساد بروز از شرط در بیشتری عامل نقش

باشند اساسی میدارد، تمایل و فرصت دو شرط 

 ی شرایط ضروریکه برای بروز تخلف در همه

 بندی وجودشرط فرصت و تمایل است. چنانچه

 یافت خواهد بندی و فساد بروزشرط باشد، داشته

 خواهد سایر شرایط، رشد بودن مهیا و در صورت

 ها،ها، ارزشسنت صحیح تاریخ، کرد. شناخت

ب غال هایسیاست و جامعه خاص فضا و شرایط

 نظارت و تنبیه، از مناسبی ی کاری، ترکیبحوزه

 بر محلی سطح در جامعه اعضای مشارکت

تواند کارامد می و مقررات قوانین عملکرد واحدها،

بندی ایفا کند. شرط مهمی در کنترل نقش

McKelvey & Moorman (2007) ،  وضع

 راه جلوگیری مهمترینیکی  را قوانین و مقررات

 مطرح ورزش ای تلویزیونیهفساد در شبکه از

نیز  Green (2004) نتایج تحقیقکند. می

اثر،های نامطلوب اجتماعی، قوانین بیکنترل
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های اداری ناقص و احتیاط بیش از حد، رویه

های ناکافی را به عنوان مهمترین عوامل کنترل

کند. همچنین، بر فساد بیان می مؤثر

Taleghani et al. (2014) ترلنشان دادند کن 

نگیرد، فساد  صحیح انجام شکل به اگر نظارت و

 پخش خواهد شد. مانند ویروس

طبق نتایج این تحقیق هویت ایجاد شده از 

گیری از مشارکت در طریق فرهنگ در پیش

 نظام یک در هاانسانبندی نقش دارد. شرط

 ها،ارزش اعتقادات، باورها، دارای اجتماعی

در  که هستند مشترکی هنجارهای و هاسنت

شود و این فرهنگ می نامیده فرهنگ مجموع

دهد. فرهنگ با یک حس هویت به اعضایش می

های دینی و مذهبی و آداب و استفاده از آموزه

رسوم هر ملت، اصول اخالقی و رفتاری مناسب 

های دینی در دهد. آموزهرا به افراد ارائه می

گیری از ترین راهبرد پیشصورتی به کلیدی

ای مناسب و شود که به گونهدیل میفساد تب

مطلوب و با ابزارها و الگوهای مناسب در اذهان 

 ,Danaee Fard)قشرهای جامعه تزریق شود 

 باعث پایدار و غنی فرهنگ یک وجود(. 2009

افراد به هویت القاء شده از  تعهد که شودمی

 اجبار و تنبیه جای به طریق فرهنگ باال رفته و

 قبول مورد هایارزش و رهاهنجا طریق از سخت،

 .Sehhat at elنتایج تحقیق . نماید رشد

 به را افراد فرهنگ، نیز نشان داد که (2012)

کنترل  یک و گیرددربرمی روحی و معنوی لحاظ

 کنترل همین که دهدمی شکل را غیررسمی

 در را دیگران به پاسخگویی و تعهد، هویت نوعی

 وجودب شخصی عالیق به دادن مقابل اهمیت

 آورد. می

-عوامل و شیوهنتایج این تحقیق نشان داد که 

گیری از مشارکت در های انگیزشی نیز در پیش

بندی در ورزش نقش دارند. در واقع، شرط

های مناسب با های غنی با ارائه انگیزانندهفرهنگ

های بنیادین توجه به سطوح فرهنگی و ارزش

از  شود افراد در جهت اهدافافراد، سبب می

پیش تعیین شده گام بردارند. به طور نمونه 

های دستیابی به کماالت انسانی برای فرهنگ

بندی مانند های جایگزین شرطمذهبی، روش

های های مادی، سرگرمیکشی برای فرهنگقرعه

های انگیز برای سطح فرهنگی نسلهیجان

ها برای سطوح مختلف نوجوان و دیگر انگیزاننده

-اند از مشارکت افراد در شرطتوفرهنگی، می

های گیری نمایند. در این زمینه یافتهبندی پیش

 & Baldson et al. (2007) ، Heron تحقیقات

Jiang (2010)  وHill (2011)  حاکی از این

بود که عوامل اقتصادی مهمترین عامل 

بندی و فساد انگیزاننده در بروز و گسترش شرط

رو باشد. از اینهای ورزشی میاداری در سازمان

های مادی و در یک فرهنگ غنی باید انگیزه

غیرمادی افراد شناسایی و متناسب با نیازهای 

ها را تقویت نماید. استقرار یک آنها انگیزه

بندی، مانند سیستم انگیزشی مشابه شرط

کشی که با مدیریت صحیح در جهت کمک قرعه

های ورزشی باشد و در کنار آن به ورزش و تیم

کنندکان تعلق بگیرد، جوایزی هم به شرکت

گیری تواند عالوه بر ایجاد انگیزش، در پیشمی

های بندی از طریق سایتاز مشارکت در شرط

 Schulze & Frankغیرمجاز موثر باشد. 

 نیز در تحقیق خود نشان دادند که در (2013)

های داشت عوامل و شیوه توجه موارد باید این

انگیزش شود  باعث باید حوین انگیزشی باید به

 نشود. فساد که خودش دچار

های این پژوهش نشان داد که فرهنگ از یافته

گیری از مشارکت در طریق ایجاد تغییر در پیش
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طبق بندی در ورزش نقش دارد. همچنین شرط

نتایج بدست آمده از نمونه آماری در این تحقیق 

گیری از میانگین ثبات سیستم اجتماعی در پیش

بندی کمتر نقش را داشت. این مشارکت در شرط

در حالی است که ثبات نظام اجتماعی همچون 

یک چسب اجتماعی است که با بوجود آوردن 

استانداردهای مناسب برای آنچه کارکنان باید 

بگویند و انجام دهند به انسجام گروهی کمک 

غنای . (Robbins & Judge, 2008)کند می

تک در میان تک یهمدل ایجاد سبب فرهنگ

 کندمی کمک آنها شود و بهملت می یک اعضای

 ببینند.  صف یک در خود را تا

بندی مطالب باید اذعان نمود با توجه به در جمع

بایست بندی بر ورزش میاثراث مخرب شرط

اندرکاران های مناسبی توسط دستاستراتژی

گیری و جلوگیری از ورزش کشور برای پیش

شیده و اجرا شود. بدون شک بندی اندیشرط

عوامل اقتصادی و رفاهی یکی از مهمترین عوامل 

باشد که تحقیقات بندی میمشارکت در شرط

 در تحول و دگرگونگذشته نیز مبین آن است. 

بندی و عواقب در مورد شرطها نگرش کردن

 سه نظریه باید بهمخرب آن توسط فرهنگ 

و ایجاد تغییر، انجمادزدایی، جایگزینی  ایمرحله

دانشمند علم  7لوین کورت و انجماد مجدد

 معتقد است (7077) لوین. ارتباطات توجه کرد

قاعدتاً  گرفت شکل در جامعه نگرشی که وقتی

 فشارهایی دسته تأثیر چند فشار است. یک تحت

را تغییر دهند و  قصد دارند نگرش هستند که

 دهند تر جلوها محکمر دیگر قصد دارند آن دسته

(Kritsonis, 2005 .) مطابق با تحقیقات

Baldson et al. (2007) ،Heron & Jiang 

                                                  
1. Lewin’s Three-Step Change Theory 

یکی از عوامل اقتصادی  Hill (2011) و (2010)

در بروز و گسترش  تاثیرگذارامل ومهمترین ع

های ورزشی بندی و فساد اداری در سازمانشرط

ه و باشد. در واقع مطابق با تحقیقات گذشتمی

مصاحبه تکمیلی از طریق پرسشنامه با نمونه 

آماری نشان داده شد که فشارهای اقتصادی 

سعی در تغییر نگرش افراد برای مشارکت در 

بندی داشته و راحتی، سهولت و بدون شرط

زحمت بودن کسب منافع اقتصادی در 

نماید. تر میبندی، دالیل مشارکت را محکمشرط

رهنگ هم از طریق در مرحله انجمادزدایی، ف

های اطالع رسانی شفاف در مورد آسیب

بندی بر ابعاد مختلف ورزش و هم با شرط

های اغنایی سعی در آگاهی استفاده از شیوه

عمومی افراد خواهد داشت. در مرحله بعد، 

های موازی مانند فرهنگ از طریق ایجاد روش

های بنیادین، کشی و استفاده از ارزشقرعه

های بندییح را جایگزین شرطرفتارهای صح

غیرقانونی خواهد کرد. همچنین برگزاری صحیح 

مسابقات متنوع )قهرمانی، فرهنگی تفریحی( در 

ای و استانی )مدارس تمامی سطوح ملی، منطقه

ها(، همراه با جوایز نفیس موجب و دانشگاه

های ترغیب جوانان برای شرکت در فعالیت

و دوری از فساد ورزشی، آشنایی با فلسفه ورزش 

در ورزش خواهد شد. ولی متاسفانه اکثر 

مسابقات در تمامی سطوح فاقد پاداش و جایزه 

های رزمی، باشد. بخصوص در ورزشمناسب می

های جسمانی کشتی، بدنسازی و غیره که آسیب

های ورزشی بسیار زیادی نیز در پی دارد، هزینه

که  های دریافتی بسیار ناچیز بودهباال و پاداش

ای در ورزش این امر خود موجب مسائل حاشیه

 خواهد شد. 
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پذیر و بازگشت ارتجاعی حالت ها همیشهنگرش

 را کم پذیریبرگشت حالت اینکه برای دارند پس

را به ارزش  وجود آمدهبه هایباید نگرش کنیم

برنگردد. در  اول نگرش تا مجددا به تبدیل کرد

 های الکترونیکی و اینترنتیرسانه اینجا نقش

. آموزش فرهنگی افراد در کندپیدا می اهمیت

بندی و عواقب سنین پایین و آگاهی آنها از شرط

نخبگان  های ورزشی از بینآن، ایجاد الگو

های ورزشی ورزشی و ورزشکارانی که در رشته

رسانی مختلف دارای محبوبیت هستند و اطالع

و فرهنگی ورزش و  گسترده در موضوعات مثبت

بندی، از دیگر راهکارهایی بار شرطعواقب زیان

سازی آن از مشارکت توان با فرهنگاست که می

 بندی جلوگیری نمود.در شرط
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the role of culture in 

preventing betting in sport. 
Methodology: The research method was analytical descriptive which was 

performed by field study method and practical for the purpose. The 

statistical population of the study consisted of experts related to the fields of 

culture and sport (faculty members and Ph.D. students in social sciences, 

education, culture, sociology, psychology, sports science, and religious 

sciences). A total of 217 individuals were selected as research sample 

Available sampling method was selected. Research measurement instrument 

was including a self-made questionnaire which its face validity and content 

validity with exact considering of study literature and asking experts and 

authorities on the topic. In edition questionnaire reliability was measured by 

the Cranach’s alpha (α =0.94). Following methods were used for data 

analysis. Descriptive statistics methods including average and standard 

deviation, inferential statistics method including the Pearson correlation 

coefficient and exploration factor analysis and confirmatory factor analysis. 

Results: The research findings showed that the most important roles of 

culture in preventing betting included fundamental values (0.90), 

socialization and behavioral control (0.89), identity (0.86), creation Change 

(0.82), motivational factors and factors (0.78) and social stability (0.67). 

Conclusion: According to research findings, it can be concluded that having a 

rich culture and developing it at all levels of society can be used to prevent 

betting in sport. 

Keywords: Culture, Betting, Sport. 
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