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چکیده
هاي فوتبال و بررسی نحوة بینی رقابتکنندگان در پیشبررسی رفتار شرکتپژوهشاین هدف :هدف

.ها بودقابتهاي متولّی این ربازاریابی شرکت
از نظر راهبرد، توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود و به صورت میدانی پژوهشروش:شناسیروش

بینی در شهر رشت که کننده در مسابقات پیشنفر شرکت20000جامعۀ پژوهش عبارت بود از . انجام شد
گیري در با استفاده از روش نمونهتحقیق به صورت تصادفی و ۀنفر به عنوان نمون380طبق جدول مورگان 

.دسترس انتخاب شدند
ها از کنندگان را جوانانی تشکیل می دادند که هدف آننشان داد که اکثریت شرکتپژوهشنتایج :هایافته

ساز در شرکت در این مسابقات تفریح و سرگرمی بود و درصد کمی از افراد نیز به شکل بیمارگونه و مشکل
کننده از نظر رفتار بین سطوح جنسیت، تأهل، تحصیالت و سن افراد شرکت. کردندت میاین مسابقات شرک

ها نشان داد که همچنین از نظر روند بازاریابی این مسابقات، یافته. داري وجود داشتبندي تفاوت معنیشرط
ل بیرونی تغییرپذیر ها تحت تأثیر عوامکنندگان به این مسابقات وفادار بودند، ولی میزان وفاداري آنشرکت

هاي برگزار کنندة این مسابقات نشان داد که از نظر مطالعۀ عناصر آمیختۀ بازاریابی مورد استفاده شرکت. بود
.شدندطور مطلوبی استفاده میمشتریان این عناصر به

ند کناکثر شرکت کنندگان فقط به دلیل تفریح و سرگرمی در مسابقات پیش بینی شرکت می:گیرينتیجه
هاي عالوه بر آن اشراف مسئولین شرکت. هاي مختلف اجتماعی متفاوت استو شدت این امر در گروه

هاي مطلوب و اثرگذار بازاریابی که به جذب هر چه بیشتر جامعه به کننده این مسابقات بر روشبرگزار
تأمین نیازهاي سرگرمی ریزي مناسب برايلذا لزوم برنامه. گردد، جاي تأمل استشرکت در این مسابقات می

هاي بندي و شرکتو تفریحات جوانان در اوقات فراغت و لزوم اطالع رسانی در مورد مضرات شرط
ها براي انجام سازي در جهت استفاده از فرصتهاي گروهی و فرهنگاز طریق رسانهکننده آن برگزار
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مهمقد
. ها به دغدغۀ زندگی بسیاري از آنان تبدیل شده استسرنوشت مسابقات فوتبال براي هواداران تیم

هاي آنان طلب از حساسیت هواداران نسبت به سرنوشت تیمبه همین دلیل برخی افراد فرصت
اندازي بینی مسابقات در گوشه و کنار کشور راهاستفاده کرده و تجارتی پرسود با عنوان پیش

. اندکرده
بینی، ذاتاً عملی پسندیده است و در واقع براي تعیین راهکارهاي موفقیت در بسیاري از پیش

بینی در اما با وجود فواید بیشماري که پیش. گیردد استفاده قرار میها از جمله ورزش مورحوزه
هاي زندگی انسان از جمله ورزش دارد، گاه نحوة اجراي آن به قصد سودآوري تجاري تمامی حوزه

بندي نام برده کند که از آن با عنوان شرطبینی بروز میاست که در این بین، جنبۀ ناخوشایند پیش
. شودمی

عبارت است از حدس زدن وقایع آینده از علل، ) 1384(نی طبق فرهنگ فارسی دهخدا بیپیش
بندي عبارت است از به خطر انداختن چیزي در قبال نتیجۀ یک اسباب و قراین موجود، اما شرط

قمار عبارت است در منابع فقهی، . شودقمار شناخته مینوعیبندي در اصطالح فقهی شرط. رویداد
،دوها برنده شو هر یک از آنکنندمیبین دو یا چند شخص که بازي مخصوصی از قراردادي 

بینی قمار از نظر اسالم فعلی حرام است، حتی اگر براي پیش.دهندمیدیگران مال معینی را به او 
با بینیچون این نوع پیشانجام شود،- ند حرام نیستذاتاًفوتبال که هاي ورزشی مثل رشته
بندى در پس شرط. دشو، قمار شمرده شده، حرام مىاستد و باخت مالى همراه بندى و برشرط

نجفی، (تیراندازى و اسب سوارى،مگر در موارد استثنایى مانند شنا،هرگونه بازى حرام است
که ، شودانجام میمتفاوت هايدر شکلبنديشرطامروزه، در کشورهاي مختلف جهان، .)1380
اتاق کارت، بینگو و بورس کاال ، روي اسب، التاري، کازینو، بوك میکینگبنديترین آن شرطشایع
.)2007، 1انستیتو درمان اعتیاد ایلینویز(است

کنند، به سه گروه بندي مینشان داد که افرادي که شرط) 2002(2نتایج تحقیق رایلو و اوي
ساز مشکلبنديشرط) 3(و بندي مکررشرط) 2(، تفریحیبنديشرط) 1(: شوندعمده تقسیم می

را در سهبنديشرطرفتارهاي ) 1994(انجمن روانشناسی آمریکا .)2002رایلو و اوي، () بیمارگونه(
ةسطح اول دربرگیرند: اند ازبندي فوق است و عبارت تقسیم کرده است که مشابه تقسیمدسته 

افرادي دوم، ۀپردازند، دستیمبنديشرطبه نامطلوبعوارض عدم ابتال بهحدتاافرادي است که 
افرادي را دستۀ سوم،هستند و نهایتاًبنديشرطهستند که دچار برخی از عالئم بد و نامناسب 

3را دارند که طبق تعریف انجمن روانشناسی آمریکا) مرضی(شود که عالئم تشخیصی شامل می
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(APA) مشتق شده فوق از سطح یک سطح دیگر نیزاًاخیر.استساز مشکلبنديشرطمربوط به
دنبال درمان مشکالت مربوط به ه ب،عالئم مرضیابتال بهشود که در عین است که شامل افرادي می

که معادل اولین »تفریحیبنديشرط«ةواژ. )2002و همکاران، 1شیفر(هستندنیزبنديشرط
رایلو و (هستند نديبشرطۀکه در مراحل اولیاستکسانی عبارت ازاست،بندانشرطدسته از

ها حالت سرگرمی براي آنبنديشرطو)1987، 3؛ لسیور و بلومه1989، 2؛ روزنتال2002اوي، 
بخش بنديشرطمکرر کسانی هستند که بندانشرط. ها نیستدارد و معموالً اشتغال ذهنی آن

احساس دلتنگی آن شرکت کنند، به شدتشان را تشکیل می دهد و اگر نتوانند درمهمی از زندگی
ها به خود کنترل دارند؛ مشکل مالی باعث گرایش آنبنديکنند، اما هنوز بر رفتار شرطمی

ها دچار اختالل نشده است و نوسانات خلقی در پی برد و شود؛ روابط خانوادگی آننمیبنديشرط
معیارهاي تشخیصی ها و براي افراد داراي نشانهسازمشکلبنديشرطةواژ.باخت ایجاد نشده است

وضعیتی سازمشکلبنديشرطبنابراین، )2000، 4انجمن روانشناسی آمریکا(رود میکار هب) مرضی(
ساز کسی است که تمرکز کافی ندارد؛ بند مشکلشرط.داردمکرر و تفریحیبنديشرطتر از وخیم

ی و نوسانات خلقی مشکالتی جدي در روابط خانوادگی و شغلی دارد؛ عالئم بیماري جسمی و روح
).2011، 5گفنر(اعتیاد یافته است بنديشدید دارد و به شرط

ةکننددهد که در بین عوامل تسهیلنشان میبنديشرطدربارةاخیر هايپیشینۀ پژوهشمرور 
هل یا مجرد أساز عواملی مانند سن پایین، مرد بودن، تحصیالت کم، متمشکلبنديشرطابتال به 

و 7برگ؛2009و همکاران، 6جانسون(ایین و توانایی سازگاري پایین قرار داردبودن، درآمد پ
نتایج تحقیق لی و همکاران).2008و همکاران، 9واینستاك؛82005مسرلیان؛2004همکاران، 

ساز، معموالً با یک دوره درمان بهبود مشکلبنديشرطنشان داد که افراد مبتال به بیماري ) 2001(
بنديشرطیابند، یعنی هنوز به ولی آن دسته از افرادي که نیاز به دورة مجدد درمان میمی یابند، 

نتایج . اند که تحصیالت عالی دارند و در سنین جوانی هستنددهند، افراديساز ادامه میمشکل
داري به ساز رابطۀ معنیمشکلبنديشرطتحقیق او در مورد نقش تأهل و جنسیت در ابتال به 

در پژوهش خود متوجه شدند که ابتال به ) 2004(و همکاران يپترکهیدر حال. اورددست نی
و ادیطبق گزارش مرکز اعت. از مردان استدتریشداریزنان بسنیساز در بمشکليبندشرط
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کنند، مشابه نیستند و افراط میيبندکه در شرطیتمام کسان) 2006(کانادا یسالمت ذهن
يبندکه شرطينشان داد افراد) 2002(بیواقیتحقجینتا. هم نداردبهیمشکالتشان نیز شباهت

رستانیدبالتیدارند؛ تحصیخوبيطور معمول از قشر جوان جامعه هستند، درآمدهابهکنند،یم
درصد 6/1در مجموع . کنندیاستفاده مگاریاند، مجرد هستند و از الکل و سخود را به اتمام رسانده

بیشتر با موقعیت ساز مشکلو کررمبنديشرطدارندتیساز فعالسطح مشکلدربنداناز شرط
عواملی مانند سطح تحصیالت پایین، درآمد کم، تنهایی و بامرتبط است که اياقتصادي- اجتماعی

). 2001، 1کانینگهام، ویلیامز و کاتلر(شودبیکاري مشخص می
از کشوري به کشور بنديشرطح مشارکت در نشان داد که سط) 2002(مطالعات رایلو و اوي 

هاي فرهنگی متفاوت ساز نیز در بین برخی گروهمشکلبنديشرطدیگر متفاوت است و میزان 
گذاران است و به همین دلیل روند بندي به عنوان تجارتی پردرآمد مورد توجه سرمایهشرط. است

آنچه موجب بازاریابی . یابدآن اهمیت میبازاریابی این نوع از مسابقات در سودآوري هرچه بیشتر 
. شود، کاربرد کارا و مؤثر عناصر آمیختۀ بازاریابی استبندي ورزشی میموفق تجارت شرط

هایی است که چهار عنصر قیمت، ترویج، اي از راهبردها و فعالیتآمیختۀ بازاریابی مجموعه
هاي ثبت نام، شی، عامل قیمت برگهبندي ورزدر مسابقات شرط. دهدمحصول و توزیع را پوشش می

ها در این اهمیت بسیاري در جذب افراد جامعه به شرکت در این مسابقات و تداوم حضور آن
بندي دربارة سه نوع از مسابقات شرط) 2007(و همکاران 2نتیجۀ تحقیق اشنایتزر. مسابقات دارد

اثرگذار بر شرکت افراد در این ورزشی در استرالیا نشان داد که قیمت به عنوان یکی از عوامل
. بندي به افراد اشاره داردهاي شرطهاي ارائۀ برگهعنصر توزیع به مکان. کندمسابقات عمل می

هاي برگزاري مسابقات نقش نشان داد که نزدیکی مکان) 2008(نتیجۀ تحقیق پیرس و همکاران 
رسانی و تبلیغ براي نوع اطالعترویج نیز به. بندي داردمهمی در جذب جامعه به شرکت در شرط

نشان داد که در افزایش فروش ) 1999(3هاینز. ترغیب افراد به شرکت در این مسابقات تأکید دارد
که این اثر را رادیو بندي، تبلیغات تلویزیون نقش خیلی مهمی بر عهده دارد، در حالیمسابقات شرط

هاي نشان داد که شهرت برند شرکت) 2011(4یسنتیجه تحقیق الند و کریستال. ها ندارندو روزنامه
. ها در مسابقات نقش مهمی دارندکنندة مسابقات در گرایش مردم و شرکت آنهاي برگزارشرکت

اي مسابقات نشان دادند که نمایش و عرضه رسانه) 2006(و همکاران 5همچنین نادکارنی
بازیکنان دائمی را جلب کند، شود که این مسابقات به شکلی فریبنده، نه تنها بندي باعث میشرط

ها و کیفیت و در نهایت عنصر محصول ویژگی. بلکه گردشگران فرهنگی را نیز مجذوب سازد
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. گیردهاي متولی این مسابقات در بر میبندي را به عنوان محصول ارائه شدة شرکتمسابقات شرط
کت در مسابقات نشان داد که عادت افراد به شر) 2005(و همکاران 1نتیجۀ تحقیق جولی

ها از مسابقات دارد و عادت کردن باعث ادامه و بندي، نقش مهمتري از رضایتمندي آنشرط
طور مطلوب استفاده کنند، ها از این عناصر بهاگر شرکت.شوداستمرار شرکت افراد در مسابقات می

کنند و با تداوم حضور یمند و وفادار را به خود جلب مآورند که مشتریان عالقهوجود میفضایی را به
.شودها تضمین میآوري مطلوب براي این شرکتها در این مسابقات سودآن

بینی مسابقات فوتبال در برخی از شهرهاي کشورمان تبدیل به تجارت در حال حاضر، پیش
بینی مسابقات اقدام به سودآوري براي گردانندگان آن شده است و از آنجا که در انجام پیش

.بندي نهادتوان بر آن نام شرطشده، میشود، بنابراین طبق تعاریف فقهی ارائهت پولی میمعامال
هاي مجازي بینی نتایج که در حال حاضر تبدیل به بنگاههاي پیشطی دو سال گذشته سایت

50ها بیش از طوري که درآمد یکی از این سایتبه،اندقدرت زیادي پیدا کرده،اندبندي شدهشرط
.)1390مشرق، (میلیون تومان در روز بوده است

اي، هاي مختلف و سطوح متفاوت منطقهبندي مسابقات در رشتهاکنون در ایران، شرط
بندان بیش از همه، رشتۀ فوتبال در محور توجه شرطشود والمللی انجام میباشگاهی، ملی و بین

گویند با پرداخت مبلغی خریداري و توتو میکه در اصطالح به آن - بندي هاي شرطبرگه. قرار دارد
بینی او درست بوده شود و پس از پایان مسابقه، چنانچه نتایج پیشمشخصات خریدار ثبت می

بندي، آماري از تعداد نفرات در پایان هربار شرط. شوداي درخور توجه به او داده میباشد، جایزه
کننده تواند جایگاه خود را در بین نفرات شرکتیشود و برنده مکننده در مسابقه ارائه میشرکت

هاست و این روزها ها و فروشگاههاي توتو عموماً در روزنامه فروشیمحل توزیع برگه. ارزیابی کند
بندي مسابقات ورزشی بینی و شرطهاي اینترنتی نیز به پیششاهد آن هستیم که بسیاري از سایت

. پردازندمی
کنند؟ کدام قشر جامعه بیشتر در معرض بندي شرکت میسابقات شرطواقعاً چه کسانی در م

کنندگان در مورد این مسابقات چیست و تا چه حد از شرایط این مسابقات قرار دارند؟ نظر شرکت
. حاضر شدپژوهشبازاریابی این مسابقات رضایت دارند؟ پاسخگویی به سؤاالت فوق موجب اجراي 

هاي قانونی با دشواري بسیاري همراه به دلیل محدودیتي پژوهشآمارالبته دستیابی به جامعه 
کنندگان در مسابقات بود، اما در نهایت این پژوهش با هدف تعیین خصوصیات رفتاري شرکت

ها از نحوة اجراي عملیات بازاریابی ها، همچنین ارزیابی آنهاي فردي آنبندي و مطالعۀ ویژگیشرط
. این مسابقات اجرا شد

1. Jolley
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پژوهششناسی روش
جامعۀ مورد نظر . پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است- ار نوع توصیفیپژوهشاین 

هاي کشور در لیگ فوتبال باشگاه) بنديشرط(بینی کننده در مسابقات پیشافراد شرکتپژوهش
ي حدود بندهاي شرطشده از طرف شرکتها طبق آمار اعالمشهر رشت بودند که تعداد کل آن

نفر به عنوان جامعۀ نمونه 380بنابراین با توجه به جدول مورگان تعداد . نفر اعالم شده بود20000
هاي گیري در دسترس بود و توزیع پرسشنامهگیري به شکل روش نمونهروش نمونه. تعیین شد

این بندي در سطح شهر رشت صورت گرفت؛ بههاي شرطهاي مختلف توزیع برگهتحقیق در مکان
بندي، پرسشنامه هاي شرطکنندگان در مسابقه براي خرید برگهترتیب که در هر بار مراجعه شرکت

. شدارجاع داده میآزمونگرگرفت و پس از پاسخگویی به در اختیار آنان قرار می
هاي فردي پاسخگویان اي با دو بخش ویژگی، پرسشنامۀ محقق ساختهپژوهشابزار سنجش 

سؤال اصلی تحقیق در دو حوزة 35و ) یالت، وضعیت اشتغال، تأهل و غیرهتحصسن، جنس، (
روایی پرسشنامه را هفده نفر از . بندي و سؤاالت مربوط به متغیرهاي بازاریابی بودتعیین رفتار شرط

متخصصان مدیریت ورزش و روانشناسان اجتماعی مورد تأیید قرار دادند و در اجراي آزمایشی آن، 
.دهندة پایایی مناسب پرسشنامه استدست آمد که نشانبه) α= 92/0(نامه پایایی پرسش
هاي پژوهش به دلیل فرضیهاز آمار توصیفی براي توصیف جامعه استفاده شد و پژوهشدر این 

یو من ویتنی مورد -ناپارامتریک کروسکال والیسآزمونزبندي متغیرها با استفاده اکدبندي و رتبه
.رار گرفتبررسی و تحلیل ق

پژوهشهاي یافته
درصد از افراد 8/15هاي توصیفی تحقیق نشان داد که یافته:شناختیمعیتهاي جتوصیف ویژگی

سال، 39تا 30درصد بین 7/24سال، 29تا 21درصد بین 9/32سال، 20جامعه در سن زیر 
درصد زیر 35یالت، از نظر سطوح تحص. سال داشتند50باالي 9/12سال و 49تا 40درصد 7/13

از . درصد داراي تحصیالت لیسانس و فوق لیسانس بودند13درصد دیپلم و فوق دیپلم، 53دیپلم، 
56درصد مجرد، 41از نظر وضعیت تأهل، . درصد مرد بودند83درصد زن و 17نظر جنسیت، 

درصد62، بیکاردرصد28از نظر وضعیت اشتغال، .درصد جدا از همسر بودند4درصد متأهل و 
.محصل بودنددرصد3دانشجو، درصد8شاغل، 

64دهند که هاي تحقیق نشان مییافته:بنديکننده در مسابقه شرطهاي رفتاري افراد شرکترده
60/7بندان مکرر و در گروه شرطدرصد20/28بندان تفریحی،درصد افراد جامعه در طبقۀ شرط

.ار دارندقر) بیمارگونه(ساز در گروه مشکلدرصد
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بندانهاي رفتاري شرطویژگی. 1نمودار 

دهد که بین سطوح سن افراد جامعۀ نشان می1هاي جدول داده:بنديهاي رفتار شرطسن و رده
با ). 67/23=، کاي دوp>05/0(داري وجود دارد هاي شخصیتی تفاوت معنینمونۀ تحقیق با رده

بندي دهند که از شرطرصد افراد را تشکیل مید94، 21-29هاي سنی رده2وجه به جدول ت
بندي سال نیز از همین روش شرط20درصد از ردة سنی کمتر از 44کنند و تفریحی استفاده می

بندي تفریحی استفاده شود استنباط کرد که بیشتر قشر جوان از شرطبنابراین میکننداستفاده می
سال در بر 50را افراد باالي ) بیمارگونه(ساز وه مشکلبندان گرکنند، اما در مقابل اکثریت شرطمی

.دهندمکرر را تشکیل میبندانشرطساله بیشترین حجم 39تا 30دارند و افراد گروه 
دهد بین سطوح تأهل افراد با نشان می1هاي جدول داده:بنديهاي رفتار شرطتأهل و رده

36، 2با توجه به جدول ). 88/5=، کاي دوp>05/0(داري وجود دارد هاي رفتاري تفاوت معنیرده
درصد از 5بندان مکرر و درصد از گروه شرط15بندان تفریحی و درصد افراد متأهل از گروه شرط

شود استنباط کرد که افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد پس می. ساز هستندبندان مشکلگروه شرط
.ي شرکت دارندبندهاي مختلف شرطو جدا از همسر در رده

دهد که بین سطوح وضعیت اشتغال هاي تحقیق نشان مییافته:بنديهاي رفتار شرطاشتغال و رده
).39/2=، کاي دوp<05/0(داري وجود ندارد هاي رفتاري تفاوت معنیافراد جامعه بارده
الت دهد بین سطوح تحصینشان می1هاي جدول داده:بنديهاي رفتاري شرطتحصیالت و رده

با ). 53/8=، کاي دوp>05/0(داري وجود دارد هاي شخصیتی تفاوت معنیافراد مورد تحقیق با رده
توان نتیجه گرفت که افراد دیپلم و زیر دیپلم بیش از سایر سطوح تحصیلی می2توجه به جدول

دیپلم هستند و افراد داراي تحصیالت زیر) درصد20(و مکرر ) درصد34(بندان تفریحی جزء شرط
.ساز شرکت دارندبندي مشکلها در شرطبیشتر از سایر گروه) درصد5(
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هاي رفتاري هاي فردي بر حسب ردهمتغیر ویژگیدرصدفراوانیتوزیع فراوانی مطلق و . 1جدول 
رفتاريهايردهفراوانی و درصد فراوانی 

کل تفریحی مکرر سازمشکل سطوح متغیرها متغیرها
60 44 14 2 20کمتر از

سطوح سن
8/15% 6/11% 7/3% 5%

125 94 26 5 29-219/32% 7/24% 8/6% 3/1%
94 59 28 7 39-307/24% 5/15% 4/7% 8/1%
52 29 16 7 49-407/13% 6/7% 2/4% 8/1%
49 18 23 8 %509/12باالي 7/4% 1/6% 1/2%
380 244 107 29 %100کل 64% 2/28% 6/7%
154 102 45 7 مجرد

سطوح تأهل

5/40% 8/26% 8/11% 8/1%
212 136 58 18 متأهل

8/55% 8/35% 3/15% 7/4%
14 6 4 4 مطلقه

7/3% 6/1% 1/1% 1/1%
380 244 107 29 %100کل 64% 2/28% 6/7%
64 57 7 0 زنان

سطوح جنسیت

8/16% 15% 8/1% 0%
316 187 100 29 مردان

2/83% 2/49% 3/26% 6/7%
380 244 107 29 %100کل 64% 2/28% 6/7%
133 77 39 17 زیر دیپلم

سطوح تحصیالت

35% 3/20% 3/10% 5/4%
199 131 58 10 فوق دیپلم- دیپلم

4/52% 5/34% 3/15% 6/2%
48 36 10 2 لیسانس به باال

6/12% 5/9% 6/2% 5/0%
380 244 107 29 %100کل 64% 2/28% 6/7%
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هاي رفتاريهاي فردي بر حسب ردهمتغیر ویژگی: نتایج آزمون کروسکال والیس. 2جدول 
pارزش درجۀ آزاديخی دو

67/23200/0سن
88/5204/0تأهل

39/223/0اشتغال
53/8210/0تحصیالت

دهد که بین جنسیت افراد مورد نشان می3هاي جدول داده:بنديهاي رفتار شرطجنسیت و رده
با ). 5/6988=، آماره من ویتنیp>05/0(داري وجود دارد هاي رفتاري تفاوت معنیتحقیق با رده

بندي شرکت اي مختلف شرطهشود که مردان بیش از زنان در ردهمشخص می3توجه به جدول 
.کنندمی

ینتایج آزمون من ویتن. 3جدول 
pارزش آماره من ویتنی

5/698800/0جنسیت

رسانی در مورد زمان برگزاري مسابقات در زمینۀ اطالع:هابندي در رسانهترویج مسابقات شرط
ترین منبع بندي، افراد جامعه رسانۀ رادیو و تلویزیون را مهمبینی و اعالم نتایج شرطپیش
فردي را و تلویزیون، اینترنت، سپس ارتباطات بینپس از رادیو. اندرسانی معرفی کردهاطالع
.اندرسانی قلمداد کردهترین منابع اطالعمهم

ها به یکدیگر تفاوت دهد که بین میانگین نمرات ترجیح رسانهنتایج نشان می4با توجه به جدول 
بندي اولویتها، این سؤاالتدر نتیجه با توجه به میانگین رتبه؛ )p>05/0(داري وجود دارد معنی
.استشده

کنندگان نحوة برگزاري درصد از شرکت65:بندي به عنوان محصولهاي مسابقات شرطویژگی
. کننددرصد در حد زیاد و خیلی زیاد مطلوب قلمداد می35مسابقات را در حد کم و خیلی کم و 

هاي ات درون برگهبندي، روشن بودن اطالعمنظور از نحوة برگزاري مسابقات، محتواي موضوع شرط
.بندي، مقدار جوایز و نحوة انتخاب برندگان استشرط

درصد از 61بندي، هاي شرطدربارة مکان توزیع برگه:بنديهاي مسابقات شرطوضعیت توزیع برگه
بندي را همیشه از یک محل مشخص هاي شرطگویند که خیلی کم احتمال دارد که برگهافراد می

هاي مختلف در سطح شهر قابل تهیه بندي در مکانهاي شرطند که برگهدرصد معتقد53.بخرند
بندي براي مردم شناخته شده هاي شرطدرصد از افراد هم معتقدند که محل فروش برگه53. است
.است
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هاي دهد که اکثریت مردم برگهبندي نشان میهاي شرطهاي توزیع برگهبندي مکانرتبه
نتایج نشان ) 2(با توجه به جدول . کنندتلف در سطح شهر تهیه میهاي مخبندي را از محلشرط

داري وجود بندي تفاوت معنیهاي شرطهاي توزیع برگههاي مکاندهد که بین میانگین رتبهمی
.ها، این سؤاالت الویت بندي شده استدر نتیجه با توجه به میانگین رتبه). p>05/0(دارد

درصد از 52بندي، هاي شرطدر مورد قیمت برگه:بنديشرطهاي مسابقات وضعیت قیمت برگه
8/1دانند و درصد آن را تا حدودي گران می46ها گران نیست و افراد معتقدند که قیمت برگه

.ها هستنددرصد معتقد به گرانی قیمت برگه
در مورد میزان تعهد و وفاداري :بنديکنندگان به مسابقات شرطوضعیت وفاداري شرکت

ها و با وجود مخالفت کنندگان به مسابقه، که عبارت است از اینکه در صورت گرانی برگهرکتش
هاي توزیع هاي مسابقه از دورترین مکانبقیه، حاضر به ادامۀ مشارکت هستند، همچنین تهیه برگه

درصد، 3درصد تا حدودي وفادار و 37درصد وفاداري کم و 61ها، و تداوم شرکت در فعالیت
.اداري زیادي دارندوف

ي سطوح متغیرهاي توزیع و ترویجهامیانگین رتبه. 4جدول 
اولویتمیانگین رتبهسطوح متغیرها

ترویج

56/37مطبوعات
30/41رادیو و تلویزیون

18/42اینترنت
87/36موبایل

94/35هاي چاپیاطالعیه
16/43دوستان و آشنایان

98/34هامحل توزیع برگه

توزیع

26/23خرید از مکان مشخص
60/21هاي مختلفخرید از مکان

57/22خرید از افراد مشخص
57/22هاي معروف توزیعمحل

براي متغیرهاي توزیع و ترویجنتایج آزمون فریدمن. 5جدول 
pارزشدرجۀ آزاديآمارة کاي دوتعدادمتغیر

38081/42600/0ترویج
380269/28300/0توزیع
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گیريو نتیجهبحث
بندان تفریحی در طبقه شرط) درصد64(دهند که اکثریت افراد جامعه هاي تحقیق نشان مییافته

در واقع این .قرار دارند) درصد8(و مشکل ساز ) درصد28(قرار دارند و سایر افراد در گروه مکرر 
بندي براي تفریح و تفنن در کننده در مسابقات شرطشرکتیافته گویاي آن است که اکثریت افراد 

این یافته با نتایج . ساز، مبتال هستندبندي مشکلکنند و درصد کمی به بیماري شرطآن شرکت می
و ) 2008(کسلر و همکاران ،)2004و 2003(، مارشال و وین )2004(، برگ )2002(تحقیق وایب 

نتیجۀ تحقیق این محققان نیز نشان داد که اکثریت افراد . همخوانی دارد، )2011(لی و همکاران 
ها تفریح است و درصد کمی از دهند که هدف آنبندي را افرادي تشکیل میکننده در شرطشرکت

.ساز هستندبندان مشکلآنان جزء شرط
سطوح سن افراد نینشان داد که بيبندکننده در مسابقات شرطسن افراد شرکتۀسیمقا

يهاکه ردهبیترتنیبه ا. وجود دارديداریتفاوت معنيرفتاريهابا ردهقیتحقۀنمونۀجامع
قیتحقجیبا نتاافتهینیا. کنندیاستفاده میحیتفريبندسال از شرط20ریو ز21- 29یسن
و همکاران انیمسرلقاتیتحقۀجیبا نتیدارد ولیهمخوان) 2004(، برگ و همکاران )2002(بیوا
دو محقق اخیر نشان دادند که جوانان . نداردیهمخوان) 2011(و همکاران یلزیو ن) 2005(

پردازند و نیاز به درمان دارویی ساز میمشکلبنديشرطترین قشر جامعه هستند که به مهم
سال در بر 50را افراد باالي ) بیمارگونه(ساز بندان گروه مشکلما در مقابل اکثریت شرطا. یابندمی

این یافته با . دهندمکرر را تشکیل میبندانشرطساله بیشترین حجم 39تا 30دارند و افراد گروه 
فراد آید اینکه ابه نظر می. ، همخوانی دارد)2004(، برگ و همکاران )2002(نتایج تحقیق وایب 

ساز و مکرر هستند، مشکلبنديشرطترتیب مبتال به سال به39تا 30سال و ردة سنی 50باالي 
ثانیاً به . استبنديشرطاوالً به دلیل عادت به این رفتار است که حاصل مدت زمان طوالنی اقدام به 

یل مشکالت دلیل سهولت دسترسی به امکانات شرکت در این فعالیت در سطح شهر و ثالثا به دل
ها به عهدة افرادي در سطوح سنی ذکر شده ها که معموال سرپرستی آناقتصادي موجود در خانواده

. یابنداست  بیش از جوانان به این رفتار ابتال می
کننده در مسابقات طور که ذکر شد، طبق نتایج تحقیق حاضر، اکثر افراد شرکتهمان

دانند و به بندي را نوعی تفنن و تفریح میوانانی که شرطدهند؛ جبندي را جوانان تشکیل میشرط
ساز بندي مشکلکنند و تنها بخش کوچکی از جوانان در شرطهمین منظور نیز در آن شرکت می

ساز مشکلبنديشرطبینی نیست که جوانان به سمت گونه خوشولی جاي هیچ. کنندشرکت می
نشان داد، افرادي که از ) 2004(برگ و همکارانش طور که نتایج تحقیقنخواهند رفت، چون همان

کنند، با گذشت زمان و در سنین باالتر مبتال به شرکت میبنديشرطسنین جوانی و نوجوانی در 
نیز نشان دادند که عامل عادت، ) 2005(بنابراین جولی و همکاران . شوندساز میمشکلبندانشرط
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بندي بر تمام بنابراین اعتیاد به شرط. بقات اجتناب کنندشود که جوانان از حضور در مسامانع می
به همین دلیل الزم است که . ها در درازمدت تأثیر منفی خواهد گذاشتجوانب زندگی آن

فراغت جامعه خصوصاً جوانان صورت گیرد تا به جاي ریزي مناسبی براي پر کردن اوقاتبرنامه
هاي افرادي یش یابند و موجب افزایش سرمایهبندي گرااینکه جوانان به سمت مسابقات شرط

اي بر زندگی فردي و کنند که آثار سازندههاي مفید و باارزش شرکت سودجو شوند، در فعالیت
.اجتماعی آنان داشته باشد

داري رفتاري تفاوت معنیهاينشان داد که بین سطوح تأهل افراد با ردههاي تحقیقیافته
هاي مختلف که افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد و جدا از همسر در ردهبه این ترتیب.داردوجود
همخوانی ) 2001(این یافته با نتیجۀ تحقیق کانینگهام و همکاران .کنندبندي شرکت میشرط

و وضعیت تأهل بنديشرطکه بین شرکت در - ) 2011(دارد، اما با نتایج تحقیق لی و همکاران 
- جوانان مجردندبندانشرطکه نشان داد اکثریت ) 2002(د و نیز وایب اي به دست نیاوردنرابطه

تواند حاصل تفاوت در وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اختالف در نتایج این تحقیقات می. مغایر است
شرط طور که قبالً نیز اشاره شد، طور مثال همانبه. اقتصادي و سیاسی جوامع مورد پژوهش باشد

هاي قانونی کمتري نسبت به کشور ما از جمله کشور آمریکا با محدودیتدر برخی کشورها بندي
تواند در میزان شیوع این پدیده در بین اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار مواجه است و این خود می

- ایط سیاسی خاص ایران در جهان استکه حاصل شر- کشور ما وجود تنگناهاي اقتصادي در . باشد
ها را که عموماً از ت اقتصادي در جامعه شده است و سرپرستان خانوادهموجب بروز تورم و مشکال

آید گرایش این به همین دلیل به نظر می. بین جوانان نیستند، با مشکالت مالی مواجه ساخته است
بینی، حاصل انتظار برد در مسابقات و کسب منافع مالی قشر از جامعۀ تحقیق به مسابقات پیش

نشان دادند، ) 2002(طور که رایلو و اوي بندي آنفراد متأهل در مسابقات شرطحضور بیشتر ا. باشد
در حال حاضر وجود تنگناهاي . تواند به مشکالت اقتصادي و درآمدهاي آنان مربوط باشدمی

اقتصادي خانوار در ایران موجب شده است تا سرپرستان خانواده تالش مضاعفی براي تأمین 
خانواده خود کنند و به همین دلیل با امید به اینکه در مسابقات نیازهاي اقتصادي و معاش 

اما در . کنندبندي بتوانند موفق به برد جوایز بزرگی شوند، مبادرت به شرکت در مسابقه میشرط
دهد که عوارض شرکت در این مسابقات از دستاوردهاي آن بیشتر واقع نتایج تحقیقات نشان می

.کندسالمت فردي و اجتماعی افراد آسیب وارد میاست و بر روابط خانوادگی و
هاي رفتاري ها نشان داد که بین سطوح اشتغال افراد جامعۀ نمونۀ تحقیق با ردهیافته

) 2001(این یافته با نتیجۀ تحقیق کانینگهام و همکاران . داري وجود نداردبندي تفاوت معنیشرط
ترتیب نشان دادند که افراد داراي درآمد حققان بهچون این م. همخوانی ندارد) 2002(و نیز وایب 

شاید علت اختالف نتایج این . آورندروي میبنديشرطکم و افراد داراي درآمد باال بیشتر به 
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همچنین از آنجا که در . مورد تحقیق باشدتحقیقات با نتیجۀ تحقیق حاضر، تفاوت در جامعۀ
ناکافی براي امرار معاش و رفع مشکالت اقتصادي خود شرایط فعلی کشورمان، افراد شاغل با درآمد 

بین شرط بنديمواجه هستند، پس شاید منطقی به نظر برسد که از نظر ابتال به انواع رفتارهاي 
.سطوح مختلف شغلی تفاوت زیادي وجود نداشته باشد

و بین جنسیت افراد بندي نشان داد کهمقایسۀ جنسیت افراد جامعه و سطوح رفتاري شرط
هاي مختلف داري وجود دارد و مردان به زیادي بیش از زنان در ردههاي رفتاري تفاوت معنیرده

مغایر است، زیرا ) 2005(این یافته با نتایج تحقیق پتري و همکاران . کنندبندي شرکت میشرط
هیچ ) 2011(اما لی و همکاران . پردازندمیبنديشرطپتري نشان داد که زنان بیش از مردان به 

وجود شرایط فرهنگی و اعتقادي . نیافتندبندي شرطداري بین جنسیت و شرکت در رابطۀ معنی
داند و طبیعتاً را براي بانوان پذیرفته و مطلوب نمیبنديشرطخاص در کشورمان انجام رفتارهاي 

یقات به همین دلیل نیز نتیجۀ تحق. این مسئله در کشورهاي غربی بسیار متفاوت با کشور ماست
هاي عرفی و مذهبی خاصی زنان در کشور ما با نگرش. یاد شده با نتیجۀ تحقیق حاضر تفاوت دارد

ها خودشان نیز پذیرد، بلکه آنرا در بین آنان نمیبنديشرطمواجه هستند که نه تنها جامعه رفتار 
ختلف رفتارهاي شاید به همین دلیل میزان شرکت بانوان در سطوح م. کنندبه این کار مبادرت نمی

هاي مشارکت زنان در به هر حال، بررسی انگیزه. در مقایسه با مردان بسیار کمتر استبنديشرط
ریزي تواند دستاوردهاي مناسبی براي برنامهمقایسه با مردان براي شرکت در این نوع مسابقات می

آنچه مسلم است این ).2008کسلر و همکاران، (تفریحی، اجتماعی و اقتصادي جامعه فراهم سازد 
است که زنان جوان نیز مانند مردان نیاز به پر کردن اوقات فراغت به شکل مناسب و سازنده دارند، 

.تهمچنین تأمین نیازهاي اقتصادي آنان نیز مانند مردان از اهمیت بسیاري برخوردار اس
ین سطوح نشان داد که ببنديهاي رفتاري شرطمقایسۀ تحصیالت افراد جامعه با رده

داري وجود دارد و افراد دیپلم و هاي رفتاري تفاوت معنیتحصیالت افراد مورد تحقیق با رده
بندان تفریحی و مکرر هستند و افراد داراي دیپلم بیش از سایر سطوح تحصیلی جزء شرطزیر

یافته این . کنندساز شرکت میبندي مشکلها در شرطتحصیالت زیر دیپلم، بیشتر از سایر گروه
اما با نتیجۀ تحقیق لی و . است) 2001(و کانینگهام و همکاران ) 2002(مؤید نتیجۀ تحقیق وایب 

بنديشرطکه افراد مبتال به ندنشان داد) 2011(و همکاران لی . مغایر است) 2011(همکاران 
به دلیل کرده رود افراد تحصیلانتظار می. بیشتر از بین دارندگان مدارك تحصیالت عالی هستند

ارتقاي سطح آگاهی و نیز توانایی بهتر در تجزیه و تحلیل شرایط محیطی، به رفتارهاي نادرست و 
آید که به همین دلیل نتایج تحقیق هاي فرهنگی و اجتماعی مبادرت نکنند و به نظر میضد ارزش

علت .بینی استدهندة عدم گرایش جامعۀ تحصیل کرده به شرکت در مسابقات پیشحاضر نشان
شاید به دلیل وجود شرایط محیطی ) 2011(و همکاران اختالف این نتیجه با نتیجۀ تحقیق لی 
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کرده طور مثال، افراد تحصیلبه. مختلف بین کشور ما و جامعۀ مورد نظر این محقق بوده است
نظر تر دارند و بدیهی است که از امکان تصدي مشاغل بهتري را نسبت به افراد داراي تحصیل پایین

اي درآمد و جایگاه اجتماعی نیز در وضع بهتري قرار دارند و احتماالً همین مسئله عامل بازدارنده
.بندي استها در مسابقات شرطبراي شرکت آن

هاي بازاریابی این نوع مسابقات هاي مهم انجام این پژوهش، پرداختن به ویژگییکی از جنبه
بندي به بقات با وجود غیرقانونی و غیرشرعی بودن شرطهاي متولی این نوع مسااست، زیرا شرکت

هاي اینترنتی مشغول به طور گسترده تر در سایتشکلی گسترده در برخی از شهرهاي کشور و به
دهند که نحوة بازاریابی و جذب مشتریان به این مسابقات با ها نشان میفعالیت هستند و گزارش

نتایج تحقیق نشان . ري این مسابقات همراه بوده استتوفیق مالی زیادي براي مسئوالن برگزا
ر بندي در سطح شهر رشت به سهولت ممکن است؛ همانطوهاي شرطدهد که دسترسی به برگهمی

نشان داد، دسترسی آسان به امکانات مسابقات ) 2008(که نتایج تحقیق پیرس و همکاران
هاي اکثریت افراد جامعه برگه. اه استکنندگان در این مسابقات همربندي با افزایش شرکتشرط

ها در خرند و معتقدند که تهیۀ این برگههاي مختلف در سطح شهر میمورد نظر را از مکان
اکثریت افراد جامعه نیز بر این مسئله توافق دارند که . هاي بسیاري در سطح شهر ممکن استمکان

بنابراین مسلم است که رفع مشکل . تبندي براي مردم شناخته شده اسهاي شرطمحل فروش برگه
هاي عمومی در سطح شهر، ها از مکانبندي و سهولت تهیۀ این برگههاي شرطدسترسی به برگه

.بینی در شهر رشت استعامل مهمی در توسعۀ مشارکت مردم در مسابقات پیش
ترین منبع هاي تحقیق نشان داد که به نظر افراد جامعه رسانۀ رادیو و تلویزیون مهمیافته

بندي و یا به عبارتی بهتر، عامل ترویجی رسانی در مورد نحوه و زمان برگزاري مسابقات شرطاطالع
رسانی ترین منابع اطالعفردي مهممهمی است پس از رادیو و تلویزیون، اینترنت و ارتباطات بین

ر تلویزیون را در توفیق است که نقش برت) 1999(این یافته مؤید نتیجۀ تحقیق هاینز . قلمداد شدند
همچنین نتیجۀ تحقیق نادکارنی و همکاران . بازاریابی مسابقات با افزایش جاذبۀ عمومی نشان داد

نیز با یافتۀ فوق همسو است و به این ترتیب نقش نافذ تلویزیون براي ایجاد گرایش جامعه ) 2006(
دلیل وجود شرایط اعتقادي و قانونی اما با وجود این، به . مورد تأیید استشرط بنديبه شرکت در 

یک از طور معمول هیچ، بهبنديشرطخاص در کشورمان در مورد گرایش افراد جامعه به سمت 
هاي تحلیلی ورزشی، البته در برخی برنامه. پردازدنمیبنديشرطهاي تلویزیون به ترویج برنامه

به همین دلیل افراد جامعۀ بینی مسابقات، رکن مهمی در جذب مخاطبان است وموضوع پیش
بینی مسابقات ها به پیشها در ایجاد گرایش آنتحقیق به اثرگذاري تلویزیون بیش از سایر رسانه

فردي است که در مورد در جایگاه بعدي اینترنت و ارتباطات بین. اندورزشی صحه گذارده
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اد به شرکت در مسابقات رسانی و ترغیب افرکنندگان شهر رشت اهمیت زیادي براي اطالعشرکت
.بینی بر عهده داردپیش

کنندگان در مورد عنصر دیگر آمیختۀ بازاریابی این دسته از مسابقات همچنین اکثریت شرکت
اند که نحوة برگزاري مسابقات را که شامل محتواي موضوع که عبارت از محصول است، اظهار داشته

بندي، مقدار جوایز و نحوة انتخاب برندگان شرطهاي بندي، روشن بودن اطالعات درون برگهشرط
این . کننددانند و با وجود این مسئله همچنان در مسابقات شرکت میاست، را در حد مطلوب نمی

است که عامل رضایتمندي از مسابقات ) 2005(یافته تأیید کنندة نتیجه تحقیق جولی و همکاران 
تر از رضایتمندي، دانند، بلکه مهمدر مسابقات نمیرا شرط الزم براي تداوم شرکت افراد) محصول(

.شارکت و وفاداري به مسابقات استکننده تداوم ممیزان عادت آنان به این مسابقات است که تعیین
بندي به عنوان آخرین عنصر آمیختۀ بازاریابی، اکثریت افراد جامعه هاي شرطدربارة قیمت برگه

این . دانندها را گران میست و درصد کمی از افراد جامعه برگهها گران نیمعتقدند که قیمت برگه
اشنایتزر نشان داد که سیستم . همخوانی ندارد) 2007(یافته با نتیجۀ تحقیق اشنایتزر و همکاران 

بندي در استرالیا مشخص و معنادار نیست و بر میزان حضور افراد در گذاري مسابقات شرطقیمت
.ستاین مسابقات تأثیرگذار ا

کنندگان به مسابقه، که عبارت است از شرکت در مسابقه با در مورد میزان وفاداري شرکت
هاي مسابقه از دورترین ها، مخالفت اعضاي خانواده و دوستان و اجبار به تهیۀ برگهوجود گرانی برگه

اي ازدارندههاي توزیع، بیش از نیمی از افراد وفاداري کمی دارند و وجود مشکالت فوق عامل بمکان
سایر افراد جامعه هم با وجود مشکالت فوق در . بندي استها در مسابقات شرطبراي شرکت آن

با توجه به اینکه اکثریت افراد . مسابقات حضور می یابند و به مسابقات شرط بندي وفادارند
را به بندي بندي در این تحقیق از بین جوانانی هستند که شرطکننده در مسابقات شرطشرکت

دهند، طبیعی است که سطح وفاداري آنان تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می عنوان تفنن انجام می
است که نشان دادند ) 2011(این مسئله تأیید کنندة نتیجۀ تحقیق الند و کریستالیس . گیرد
زاري مسابقات کارند و این افراد اطالعات کاملی از نحوة برگان قدیمی وفادارتر از افراد تازهبندشرط
.بندي دارندشرط

ها از اهمیت بسیاري در سالمت جامعه بنابراین توجه مسئوالن به کنترل فعالیت این شرکت
کننده مسابقات هاي برگزارنتایج نشان داد که عناصر آمیختۀ بازاریابی توسط شرکت. برخوردار است

افراد . د در این مسابقات استشود و نتیجۀ آن حضور فراوان افرابه نحوي مناسب استفاده می
ها رضایت دارند و هرچند نسبت به نحوة برگزاري این مسابقات به عنوان کننده از قیمت برگهشرکت

اند ها، رضایت تام ندارند، اما چون به شرکت در این مسابقات عادت کردهشرکتةمحصول ارائه شد
ت بسیاري همراه است، به شرکت در و دستیابی به امکانات و وسایل شرکت در مسابقه با سهول
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کارگیري عناصر آمیختۀ بازاریابی نظیر قیمت هر چند این وفاداري تابع شرایط به. مسابقات وفادارند
رسانی و بندي و نحوه اطالعهاي شرطبلیط، کیفیت مسابقات، دوري و نزدیکی محل توزیع برگه

.ترویج مسابقات است
ریزي مناسب براي تأمین نیازهاي سرگرمی و تفریحی جوانان هنتایج تحقیق حاضر بر لزوم برنام

هاي گروهی و بندي از طریق رسانهرسانی در مورد مضرات شرطدر اوقات فراغت و لزوم اطالع
. هاي ارزشمند و مفید تأکید داردها براي انجام فعالیتسازي در جهت استفاده از فرصتفرهنگ

هاي غیرقانونی که براي سالمت جامعه هاي سازمانة فعالیتعالوه بر این توجه مسئوالن بر نحو
رسانی مناسب به جامعه در مورد حوزة کار این نوع مضراتی غیرقابل انکار به همراه دارند، و اطالع

.ها بسیار ضروري استسازمان
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Abstract
Objective: The purpose of this study was to evaluate participants’ behavior in
predicting football competitions and marketing quality of the organizations
offering this service.
Methodology: The statistical population was 20000 participants involved in
predicting competition in Rasht city out of which 380 samples were chosen
randomly according to Morgan sampling table. The method of this research was
descriptive - survey.
Results: The results showed that the most majority of the participants were
youth and adolescents whose aim of participation was just to entertain. There
were significant differences between demographic characteristics (marital
status, age, sexuality and education) and levels of behavior among participants.
Moreover, from the marketing point of view, it was found that the majority of
participants were loyal to these competitions, but the degree of loyalty changed
based on external factors. Studying the marketing situation of the responsible
organizations showed that all of the factors were used appropriately from
participants’ perspective.
Conclusion: Participating in a recreational activity was the main reason for the
majority of participants whose participation rate differs among them regarding
to their demographic characteristics. Moreover, the Conversancy of the
predicting company authorities in using the most effective marketing methods
for attracting more customers is considerable. So it's necessary to plan suitably
in order to fulfill youth recreational and entertainment needs and inform them
about predicting and gambling harms through media to Acculturate valuable
and useful activities.
Keywords: Behavior, Marketing mix, Predicting, Sport competition.
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