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Introduction: The main objective of this research is to understand the importance of betting 

for people and the reasons that lead them to bet. To this end, we analyzed people’s motivation, 

actions, and persistence in online betting from the perspective of those who participated in 

betting activities and are addicted to betting, as well as from the perspective of experts and 

social workers. In the theoretical part, in order to better analyze people’s meaning and 

understanding of betting and to organize the data obtained from the field research, we used 

Pierre Bourdieu’s theoretical perspective on field and habit and the meta-theoretical model. 

We used behavioral change to analyze how people become addicted to gambling. 

Methods: In the method section, the research focused on in-depth interviews. In this research, 

we interviewed 35 people: 20 interviews with people who had experience with online betting 

and related addiction, 10 interviews with counselors and psychotherapists who have clients 

among bettors, and finally 5 interviews with social science experts. Each interview lasted 

between 45 and 70 minutes. Subsequently, all interviews were analyzed and categorized based 

on the theoretical model. 
Finding: The results show large differences in motivation to gamble between the upper and 

lower classes. Members of the upper social classes consider gambling as a way of 

entertainment and thrill. People from the lower class, on the other hand, consider gambling as a 

way to earn money. These people want to change their poor economic situation as soon as 

possible, so the risk of gambling is much higher among people from the lower classes. This 

risk becomes even greater when a person is addicted to gambling and has no money to bet 

with, so they are forced to call on their family, which leads to a terrible psychological burden 

for them. 
Conclusion: The analysis of the conducted interviews showed that the importance of betting 

for people varies depending on the area and social class. The motivation of people from upper 

and lower class to do it is different. The results of the research show that the motivation for 

betting in the upper social classes is mainly entertainment and pleasure. In the lower classes, 

the excitement caused by betting and the exploitation of the economic aspects are emphasized 

and become important, leading them to participate in online betting. 
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ماننید پیشیر ف  نیاوری بهداشیتی، توسیعة ایتویادی و       : با توجه به تغییرات اجتماعی مرتبط با مدرنیزاسییون  مقدمه

ها  های آموزشی، مویعیف سالمندان در جامعة مدرن تغییر کرده اسف و این تغییرات مویعیف برای سالمندان، آن پیشر ف
هش رو پیژو  ها با تنهایی اسیف. از ایین   ترین آن حول آشیانة خالی و نحوۀ مواجهة آن رو کرده که مهم را با مسائلی روبه

 ها با این مسئله اسف. حاضر درصدد واکاوی درک و برداشف سالمندان از تنهایی و نحوۀ مواجهة آن

شود. به  : در این مقاله، تجربة زیستة والدین از تنهایی ناشی از آشیانة خالی با رویکردی پدیدارشناسانه بررسی میروش

 زن( انجام شده اسف. 11مرد و  9ساختاریا ته با ا راد سالمند ) مواحبة نیمه 84این منظور 

: برآیند این مطالعه که از طریق تحلیل مضمون حاصل شده اسف، حاکی از سه مضمون اصلی )ادراک تنهایی، هایافته

مضمون )ادراک تقدیرگرایانیه، ادراک رضیایتمندانه، ادراک منزجرانیه، ادراک     علل تنهایی و جبران تنهایی( و یازده خرده
های  رزندپروری، بازآ رینی روابط اجتماعی، ارتباط با خیدا و   ندان و  وت همسر،  اصلة مکانی، سبکمتضاد، ازدواج  رز

 های اجتماعی و کنشگری مبتنی بر مبادله( اسف. پرداختن به برخی  عالیف

ایی را احساس تنه -ا راد دارای  رزندان کم یا زیاد و زنان و مردان –کنندگان این مطالعه  : اکثر شرکفگیرینتیجه

های اجتماعی و  رهنگی متفاوت اسف. همچنین  ها از تنهایی با توجه به ویژگی اند، اما نوع ادراک آن تجربه کرده
گذاران  تنهایی سالمندان و ر ع آن نیازمند اتخاذ راهبردهای حمایتی از سوی اعضای خانواده، مرایبان سالمف و سیاسف

 اسف.
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 مقدمه
گذران مفید اویات  راغف داشته و در  آموزش و، پذیری ای از جمله در جامعه بازی از دیرباز در جوامع انسانی کارکردهای عدیده

عواملی خارج از بازی  ریتأثها تحف  اما گاهی ماهیف سودمند بازی ،های مختلف زندگی اجتماعی بشر مثمرثمر بوده اسف بخش
ماهیف بازی  ،یکی از حاالتی اسف که در آن بندی شرطگر ته اسف.  به خود کردهایی کژکار جنبه، دستخوش تغییر شده و بازی

، نامشخص ةنتیجدارای ، غیرمولد،  عالیتی آزادبازی را  1کند. کایلوا د و بازی را بدل به یک انحراف اجتماعی میوش میدگرگون 
زایی اسف که در آن مزایای ایتوادی جایگزین  اجتماعی آسیب دۀیپد بندی شرط .(1958، کایلوا) کند مند و باورساز تعریف می یاعده

بیگانگی از بازی و جایگزینی ، بندی شرط .(8412، گراسیموسکی و آسلیموسکی) برد خود می ةسلطوایع بازی را زیر و در شود بازی می
 .(095: 8412، یموسکیگراس، کو سکایترا) که بازی اصلی  اید آن اسف اسف و مالی( یایتوادیا اطاعف از برخی یوانین تجاری )

شدن  برندهبه امید  ب( ؛دهند میچیزی ارزشمند را در معرض ریسک یرار ، دو یا چند طرف آندر  الف( : عالیتی اسف که بندی شرط
کنندگان در  رویدادهایی بستگی دارد که برای شرکف ةنتیجبه ، شود و چه کسی بازنده اینکه چه کسی برنده می ج( ؛شود انجام می

یک  عالیف مشخص کرده اسف. نامیدن  بندی برای شرطرا  الزم شرایط، تعریف این .(8415، کالینز) ناشناخته هستند بندی زمان شرط
های  دانند؛ بنابراین عالوه بر  عالیف نمی بندی شرط آن را معموالً ا راد هایی را نیز دربرگیرد که تواند  عالیف این تعریف می

ها را نیز باید  کشی هایی مانند یرعه  عالیف، دانند می بندی شرطند و همه آن را شو میکه آشکارا با یود کسب پول انجام  یا یبند شرط
 های رسمی )خووصاً در محتواهای تبلیغاتی و رسانه یدلیل جالب توجه اسف که گاه نیبه ااخیر  نکتةحساب آورد.  به بندی شرط

بینی  وتبال  مخاطبان دعوت به پیشهایی که  جمله در برنامه از، هستیم بندی شرط ۀایدسازی  تبلیغ یا عادی، ( شاهد ترویجمایصداوس
 بندی شرطعمل  بینی مسابقات  وتبال متکی هستند. از نگاه دینی نیز بندی بر پیش های شرط سایف ۀعمدتر اینکه  شوند و جالب می

 سمف بهکند. اینکه چرا و چگونه ا راد  حرام تبدیل میعملی را به  ها آنو  دهد میها را تغییر  حالل بازی ماهیف بالاشکال و شرعاً
رو  اند لحاظ اجتماعی مخرب هستند و هم از نظر دینی نهی شده بههم  که های شانس اصطالح بازیدر یا  بندی شرطهای  بازی
 توجهی برای دانشمندان علوم اجتماعی بوده اسف. جالبهمواره موضوع  ،آورند می

های  اینترنف و رونق شبکه ةگیری شبک های اخیر با جهان در دهه ،از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته اسف بندی شرطگرچه 
در این بستر جدید با  بندی شرط .اند کردهحیات و توسعه خود پیدا  ادامةبستر جدیدی برای  بندی شرط های  عالیف، اجتماعی مجازی

در  بندی شرطگسترش  موجب ا زایش دسترسی به اینترنف .شود میدنبال و ترویج ، از سابق تر متنوعسرعتی  زاینده و البته اشکالی 
در هر زمان و مکانی در  بندی شرط های  عالیفارتباطی جدید این امکان را ایجاد کرده اسف که  یها ی ناورشده اسف.  آن بستر

 ،که بسیاری از کاربران معتاد به اینترنف نیستند کرده اسف لاستدالگریفیث  میسر باشد. یسادگ بهو امکان انجام آن دسترس ا راد 
، بندی شرط .(8444، گریفیث و وود) کنند ای برای ایجاد اعتیادهای دیگر استفاده می وسیله عنوان بها راطی از اینترنف  طور بهبلکه 

کار رما و ، مهم خود را به خانواده و تعهدات اولیه طور مداوم و پیوسته وظایف و دهد که  رد به زمانی رخ می، عنوان شکلی از اعتیاد به
براساس . اند کردهایرانی طر داران زیادی پیدا  ةدر جامع بندی شرطهای  سایف .(1961، بلوخ) گیرد نادیده می بندی شرط خاطر بهجامعه 

 رانیا نییوان آنجا کهس شده اسف و از یتأس رانیا ةجامعپوشش گروه هدف  یبرا بندی شرط فیسا 544از  شیب، یررسمیاطالعات غ
 نیاند. ا و ارمنستان ثبف شده هیمانند ترک ییها در کشورها فیسا نیا شتریب دامنة، دهد یرا نم بندی شرط یها فیسا نیا فی عال ۀاجاز

تالش  ها یتیبه سلبر یو پنل کاربر نیدام سابدهند و با  روش  یم رییرا تغ فیسا ةدامن، رانیدولف ا ة رار از مقابل یراها ب شرکف
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که  شود میزده  نیتخم، سال گذشته چهارهزار دامنه در طول  11از  شیب ییخود را گسترش دهند. با وجود شناسا فیکنند تا  عال یم
 شیب، اسف کردهمنتشر مهر  یکه خبرگزار یتومان باشد. براساس گزارش اردیلیهزار م 16تا  9 نیب، ها سایف نیا ةساالن یگردش مال

رسد ا زایش ضریب  نظر می به اند. زده بندی شرطدسف به  ها سایف نیا قیبار از طر کی کم دسف رانیشهروندان ا نفر از ونیلیاز دو م
ایران از جمله  ةجامعنوسانات ایتوادی و ا زایش روزمرگی در  ضای اجتماعی ، ا زایش کاربران  ضای مجازی در ایران، نفوذ اینترنف

نیز یک نوع  بندی شرطپدیدارهایی اجتماعی هستند و  ها بازی آنجا کهدهد. از  سوق می بندی شرطکه ا راد را به انجام  اسفعواملی 
 های  عالیفا راد به  ۀ زایندچرایی و چگونگی گرایش  ،شود می)البته بازی شانس که انحراف از ذات بازی اسف( محسوب  بازی
چه عواملی ا راد را به در همین راستا سوال اصلی پژوهش این اسف که  نیز باید در بطن جامعه مورد کاوش یرار گیرد. بندی شرط
 ؟دهد چگونه رخ می بندی شرطو اعتیاد به  دارد وامی بندی شرط ةتجرب

 پژوهش ۀپیشین
 «ورزش  وتبال(: یمورد ةمطالع) یورزش یها بندی شرطعوامل مشارکف ا راد در  یبررس»( در 1592) یبیطی و میسل، ینیحس سلطان

 هایی اسف. بندی شرطاز جمله عوامل مشارکف ا راد در چنین  یباز نیح آمده دسف به جانیه وحرص و طمع نتیجه رسیدند که  نیبه ا
 تهرانآن در شهر  یاجتماع یها بیو آس بندی شرط یشناس گونه»( در تحقیقی با موضوع 1599)  رد یشیدرو، نیپرو، این ی اطم

. شود میانجام   رار از مشکالت یبرا بندی شرط، ی تهرانهرند ةمحل در نتیجه رسیدند که نیا به« (یهرند ةمحل: مورد مطالعه)
خود با مشکل مواجه  یاجتماع طیمح ایخانواده ، که هر مویع در شغلگفتند  کردندکه در پژوهش مذکور شرکف  ا رادیاز  یاریبس
 یبرا یحل راه بندی شرط» یعنیدوم  راهبرد رد با  ،بازنده اسف شهیآماتور هم بند شرط نکهیا لیدل برند. به یپناه م بندی شرطبه ند وش یم

 .شود می بندی شرط یوارد باز «مشکالت
 :یمورد ةمطالع ؛بندی شرط یها سایفاز  ینترنتیکاربران ا ةستیز ةتجرب یدارشناختیپد ةمطالع»( در 1044) یدیحم و زاده یدیحم
درآمد  ةاستحال) یمرکزبه یک مضمون ، ها عمیق انجام دادند و با تحلیل مواحبه ةمواحبکاربر  84با « بف کسیوان ا فیسا کاربران
دسف  به( یابی روش و دیشد یوابستگ) ینیپسمضمون  دو( و یروزمرگ از  رارو  یکسب استقالل مال) دو مضمون بنیادین، حالل(
 یهات ذهنیدرآمد حالل اسف که  هم کاربران و توج ةاستحالپژوهش  . مضمون اصلیشد انتزاع یاصلمضمون  19 از که آوردند

، ندداشتشغل ثابف  که دو نفربرای  قط  ،که مواحبه شدند یکاربران نی. از بدهد میرا نشان  بندی شرطکاربران از پول حاصل از 
 ه اسف.بود یبه استقالل مال دنیرس یبرا یدیام یکورسو، کاربران ةیبق یبرا و هداشت یسرگرم ةجنب بندی شرط
 بندی شرطانجام  شیباعث ا زا نیآنال یبند شرط یبرا جیو ترو غاتیتبل ایآ»با عنوان  ی( در پژوهش8410) همکاراننگ و یه

 یهارگروهیز انیدر م فی عال نیا یکل شیا زا سبب ینترنتیا یبند شرط یغاتیتبل های  عالیفکه  دهند مینشان « شود می
 .شود میان بند شرط

 کیدر  بندی شرط لیدال ةپرسشناماستفاده از : بندی شرط یها زهیانگ»با عنوان  ی( در پژوهش8416) همکاران و سی رانس
 درشرکف ا راد  یاصل لیپنج دل که نتیجه رسیدند نیا بهو  ندکردنفر نظرسنجی  8295 از «ایاسترال فیجمع درمورد ینظرسنج

 04بودن ) اجتماعی، (درصد 02با دوستان و خانواده ) تباطار ،(درصد 68) کالن پول شدن برنده شانس ،(درصد 58) یسرگرم، بندی شرط
 اسف. (درصد 52) جانهی و( درصد
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 پژوهش یشناس روش
کرد.  فیو ا راد هدا عیویا، دانیو  ربه از م قیعم فیتوص، ها فیمنظور درک بهتر زبان روا به یفیروش ک یسو ما را به، قیتحقمیدان 

ها از طریق مواحبه  و داده اسفهد مند ، گیری . روش نمونهاسفاین پژوهش از نظر ماهیف اکتشا ی و از نوع کاربردی 
اصلی موجبات  سؤاالتاصلی و  رعی تقسیم شدند. پاسخ به  سؤاالتها به دو گروه  مواحبه سؤاالتاند.  ساختاریا ته احوا شده نیمه

تر و تکمیلی همراه با  اطالعات عمیق یآور جمع رعی سبب  سؤاالتو پاسخ به  را  راهم کرده بندی شرط ۀپدیدبسط و توضیح 
 راهم آمد و پیش از  بندی شرط ۀحوزدر  درمانگران روانشناسایی ا راد مورد مواحبه از طریق مراجعه به اسف.  شدهبیشترین جزئیات 
 ةکلی ذکر اسف شایان. گر فشوندگان انجام  دستیابی به همدلی با مواحبه منظور بهبسیاری  یوآمدها ر فمان زیاد و انجام مواحبه ز

از این موضوع که در حال کمک به ، اند کردهاعتیاد پیدا  بندی شرطزده و به  بندی شرطدر گروه ا رادی که دسف به  شوندگان مواحبه
توا ق الزم  ها آنماندن نام  امیل و اعتبار  پنهانو درخووص  ندبودانجام یک پژوهش علمی هستند آگاه برای  ییها دادهگردآوری 

مواحبه یا  ةادامعدم تمایل ا راد به  لیدل بهمواحبه  0در این میان  ودییقه زمان برد  24تا  06بین  ها مواحبهعمل آمد. هریک از  به
ها نیز از طریق مواحبه با  دهی سایر ا راد در تحلیل داده  رعی از نمونه حذف شدند. صحف پاسخ سؤاالتدادن پاسخ به  اریدر اخت
های  اطمینان از کدگذاری پاراگراف برایها  آن ۀبار چندینها و بازخوانی  سازی مواحبه پس از پیاده فیدرنها .شد دییتأ درمانگران روان

اصلی احواشده از پژوهش  های هو مقول ها همقول خرده، برای اطمینان از صحف مفاهیمنظران  نظر صاحب، بندی کدها و مقوله شده انیب
نظری  ةپشتوانبا  ها هها شناسایی و درستی مقول ها و تفاوت نیز گردآوری و سپس به ادبیات نظری پژوهش مراجعه کردیم تا شباهف

، بنابراین ؛دسف یا ف اتکا یابلنتایج ی میدانی و نظری به ها ها بتوان از امتزاج یا ته د و در بخش یا تهومورد اطمینان حاصل ش
 14 و ندداشت آن رابه  ادیو اعت یبند شرط انجام ةتجربکه  یا رادمواحبه با  84: گر فمواحبه انجام  56 ژوهشپ نیا درطورکلی  به

ای که  ینکات تخوو بر عالوه .ندداشت یبند شرطبه  ادیاعت یدارا یکه مراجعان یو مددکاران اجتماع درمانگران روان با مواحبه
و  لیدال درمورد یهم اطالعات قیبودند و از آن طر کننده مراجعه ا راد ۀکنندفیروا انآن نیاز ا یاریبس ،درمانگران بیان کردند روان

علوم اجتماعی که  استادان مواحبه نیز با متخووان و پنج. مددسف آ به ها آننوشف و البته سر بندی شرطاز انجام اهداف ا راد 
معیارهای  در تحلیل موضوع پژوهش استفاده کنیم.نیز های تخووی آنان  دارند انجام شد تا از دیدگاه بندی شرط ۀدربارهایی  تحلیل

میزان اعتیاد ، سال( سه)حدایل  بندی شرطانجام  مدت، شوندگان تنوع در انتخاب مواحبه: بود مدنظراول  ةمواحب 84زیر برای انجام 
 .اینترنتی بندی شرطانجام و  )حدایل چهار روز در هفته( بندی شرطبه 

 نظری مالحظات
اسف و در جوامعی که مویعیف اجتماعی تا حد زیادی به استانداردهای مالی  بندی شرطمبنای اساسی انواع ، احتمال یا شانس مو قیف

مورد استفاده  بندی شرطهایی که در  ارزش گوید می (1909) کسیدور .(1961، بلوخ) شود میعنور شانس تقویف ، ریابتی بستگی دارد
صورت مشروع  توان به ها را نمی از آنجا که این ارزش لحاظ کارکردی مربوط به سیستم ایتوادی یانونی هستند و به، گیرند یرار می

 دیگر از زعم برخی به د. اماتوانند دنبال شون می، اسفای متمایز  هایی مشابه اما در زمینه که واجد ارزش بندی شرطدر ، دنبال کرد
 رو نیابرد و از  روزمرگی را از بین می، بندی شرطکنندگی زندگی مدرن اسف.  گریزی از روزمرگی و خسته بندی شرط، اندیشمندان

بلکه مقدار پولی اسف که ، شود برنده می  رد مقدار پولی نیسف که ،برای سرگرمی مهم اسف بندی شرطچیزی که در اسف.  بخش لذت
یک ، بندی شرط .(8449، )کینگما دشو ای داشتن لحظات خوب پرداخف میای اسف که بر هزینه، این باخف. از دسف بدهد ممکن اسف
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 ،ارزشمند باشند خود یخود بهها یا انواع ریسک ممکن اسف  برخی جنبه ،کند که گیدنز عنوان می طور آمیز اسف و آن  عالیف ریسک
دهنده شجاعتی باشد که  تواند نشان آن برای سالمتی می ۀشد شناختهیگارکشیدن در مواجهه با خطرات س زیاد. مانند رانندگی با سرعف

خطر  متوسط در مشاغل کم ةطبقکه مردان  دریا تند (8410) همکارانشداونز و  .(1991، گیدنز) دهد به  رد از نظر روانی پاداش می
 یجووجسف درکارگر  ةطبقکه مردان در مشاغل پرخطر و  حالیدر ؛عنوان یک جایگزین کنشی دارند به بندی شرطتمایل به استفاده از 

احتمال ، نظریهین . اندردامشاغل خود زیادی در انگیز  مخاطرههای  کنش که چرا؛ زنند نمی بندی شرطدسف به ، ک جایگزینی
، دارد دیتأک بندی شرط ۀکنند تعیینعنوان عامل  که بر نظم زندگی روزمره به تغییر مکان ةنظریحسب متوسط را بر ةطبق بندی شرط

 .هدد توضیح می
 براین وی مفهوم عالوه. های مختلف اسف کند که متشکل از سرمایه مفهوم میدان را مطرح می، بوردیو برای تحلیل اجتماعی

در آن، مستقل اسف که  باًیتقری مختلف و ها انمید ةعرصجامعه  ،کند. از نظر بوردیو می بداعا، مبنای کنش اسفکه  را واره عادت
و  همگونند. هر میدان متشکل از عامالنی اسف که در شرایط وجودی شو میاز هم متمایز  غالبشان ةسرمایبسته به نوع ها  میدان

تواند  آید که می می بار بهمشابهی  ةیریحهای طبع و  شود و نظام تحمیل می ها آنبه ، های مشابهی شدن مشابهی جای دارند که شرطی
های مشابه و  تجربه، ا راد داری مویعیف ساختاری یا طبقاتی مشترک ،زعم بوردیو به .(168: 1596، بوردیو) کنش مشابهی ایجاد کند

، میان این در .بخشد خود به اعمال اجتماعی آنان ساختار می ةنوب بهکنند که این منش  منش مشترکی ایجاد می وای دارند  تکرارشونده
 آنچهها میان  واره عادت دهد. نوآوری  ردی را هم می اجازۀ ،کند اما و اعمال کنشگران را محدود می شود می هایی تنظیم دستورالعمل

بر  اعمال این دیدگاهمزیف  .(28: 1598، لچف) گذارد معمولی اسف و... تفاوت می آنچه، ممتاز اسف آنچه، بد اسف آنچهخوب اسف و 
عاملیف  و دهند( را شکل می بندی شرط کردارهای، ساختارها چگونهساختار )مان أتوانایی آن برای درنظرگر تن تو، بندی شرط پژوهش

های اجتماعی و  کید بوردیو بر میدانأتاسف.  (کنند می بندی شرطا راد کجا و چرا ، چگونه، مثال عنوان به، برای کنش  ردیک  ییتوانا)
انگیزه و دلیل و راهنمای کنش ، واره عادتند؛ کن میدهی  جهف را( سطح خرد) ا رادسف که کنش ا ها آنبرگر ته از  )ساختار(واره  عادت

سن  دادن در انتخابات باید اوالً یأمثال  رد برای ر ؛ برایاند شدهساختاری تعیین  صورت به ها کنشا راد اسف. مراحل ایدام به برخی 
ثابتی  نیز مراحل انجام نسبتاً ها کنشانتخابیه حاضر شود. برخی  ۀحوزدر  سومکارت شناسایی داشته باشد و  دوم، یانونی داشته باشد

 ةهم ،کند میمورد نیاز آن را مشخص  لیوساو  غذاخوردنسبک ، سبد غذایی، واره که ذائقه تدمثال  ارغ از نوع طبقه و عا؛ برای دارند
غذا را تهیه کنند یا  دوم آنکه، داشته باشند غذاخوردنای برای  انگیزه اوالً .باید مراحل مشابهی را طی کنند غذاخوردنا راد برای 

 ۀوار عادتمیدان اجتماعی و ، عمل بلع و خوردن را انجام دهند. نکته اینکه گرچه مراحل خوردن ثابف اسف سوم برایشان تهیه شود و
یک ایدام  عنوان بههم  بندی شرطدهد.  میغذا و آداب بلع را جهف  ةیتهروش ، خوردن زۀیانگدارد و  ریتأثاز آن  مرحله هرا راد در 

اثر هر مرحله را  گذارد و از آن اثر می مرحله هرا راد بر  وارۀ عادتثابتی دارد؛ هرچند که میدان اجتماعی و  مراحل انجام نسبتاً، کنشی
 دهد. جهف می

سطح کالن( بر ) ا راد وارۀ عادتغییر ر تار حمل کرد و اثر میدان اجتماعی و تتوان بر مدل  رانظری  دیدگاه نظری بوردیو را می
غییر ر تار ت (TTM) مدل  رانظری. دکربررسی  بندی شرطسطح خرد( را با درنظرگر تن مراحل ایدام به ) یبند شرطبه  ها آنگرویدن 
، کند. در این مدل میرا شناسایی تغییر ر تار یند ا ردر  خیلابعاد کلیدی د که ر ته کار هبمفهومی  یچارچوب ةارائبرای  عامدانه
مالحظات  ادآوریاعت شروع و تویف یک ر تارو  سفا ها آن ریتأثگذارد و هم تحف  می ریتأثهای ا راد هم بر عوامل اجتماعی  انتخاب
ر تارها را مشخص  نیا یا تویف( اصالحبازیابی )یند ا رو هم  ادآوریاعتآغاز ر تارهای یند ا رهم دروایع  .گیری مشابهی دارد تومیم

 .(8445، دیکلمنته) دکن می
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برانگخیته  به تغییر کننده توجه جلب های مندی یا نگرانی که در آن عالیه )عدم تمایل به تغییر ر تار( 1تأمل پیش ةمرحلا راد از 
، . پسرا در پی دارد تغییر به میتوم، تجزیه و تحلیل پاداش ریسک ،که در آن روند یمبررسی جدی تغییر( ) 1تأمل ةمرحلبه  ،شود می

 ر تار وایعی( انجام) 5کنشانجام  ةالزمریزی  تعهد و برنامه ،ند که در آنشو میوارد  شدن برای تغییر( آماده) 8سازی آماده ةمرحلا راد به 
که ر تار  رسند یم تغییر ر تار در طول زمان( حفظ) 0نگهداری ةمرحلدرنهایف ا راد به  .اسفهدف ایجاد یک الگوی جدید ر تاری  با

 .کند میجدید را در سبک زندگی ا راد ادغام 
مزایا و معایب  درمورد یاطالعات رد در این مرحله  .کند میتوجه  بندی شرطبه مزایا و معایب   ردای اسف که  مرحله تأمل

 دۀیاتحول یک  بعد مستلزم ةمرحل. ر تن به کند میپیدا  بندی شرطهای مثبتی به  نگرش و آوری رگیرشدن در ر تار جدید جمعد
خوب  بندی شرطمعتقدم  شخواًمن »به این باور که « خوب اسف بندی شرط»برای مثال از این ایده که ؛ انتزاعی به یک باور اسف

 بندی شرطهای  هایی برای دسترسی بیشتر به  عالیف  رد شروع به یا تن راه، سازی آماده ةمرحلدر «. دهمو باید آن را انجام  اسف
به آمادگی و درنهایف به  تأملا راد را از  ،پیگیریریزی و  برنامه. اسفتغییر کنش  ةمرحل ۀدهند نشاناجرای وایعی یک طرح . کند می

از  شود که می الگوی ر تاری هنجاری، الگوی ر تاری جدید، نگهداری ةمرحلدر  .(1928، پروچاسکا و دیکلمنته) دهد سوق می کنش
 اسف بندی شرط انجامدر  ازحد شیبمشارکف  ۀدهند نشان الگو این، پروبلماتیک بند شرطبرای . ناپذیر اسف ر تاری  رد جدایی ةمجموع

 .(8440، و گوپتا یدرونسک)

 ی پژوهشها یافته
 ها استخراج کرد:توان برای پاسخ به سوال تحقیق از دل دادهدهد که سه مرحله میهای تحقیق نشان مییا ته

 تأمل پیش. 1
 ها عمدتاً . این انگیزهکند میترغیب  بندی شرط درمورد تأملرا به  ها آنکه  شود میهایی در ا راد ایجاد  انگیزه، تأمل پیش ةمرحل در
تبلیغات . دنشو میدر ا راد برانگیخته  در محا ل و ارتباطات نزدیک و دوستانه، بندی شرطها از  یا شنیده بندی شرطتبلیغات  ةواسط به

 مشهوریید ا راد أتمنظور از خالییف و شوخی استفاده و از ایداماتی مثل  نیا به .باید حدایل بخشی از سطح توجه را به خود جلب کند
مبتنی بر این پیام صریح یا ضمنی اسف که  بندی شرطتمام تبلیغات  باًیتقر. شود میاستفاده و تکرار مکرر یک پیام  ها( سلبریتی)

 ا راد، انداز نظری از چشم. فبسیار کم اس، شدن مقدار زیادی پول با یک شرط کوچک برندهاما احتمال  ،شدن دارد برندهشانس ، بازیکن
ا راد ممکن اسف شانس یا  .(1929، یکانمن و تورسک) کم بگیرند دسف گاهیا  باال کوچک را دسف تمایل دارند که احتماالت بسیار

این رویداد  ۀدربارکه چه نگرشی باید را   کرکردن به این، زیرا این امر ؛تخمین بزنند ازحد شیبریسک یک رویداد با احتمال کم را 
نادیده ، و ناچیزبودن احتمال برد گر تهمورد اغراق و تقویف یرار ، در تبلیغات، شدن برندهبراین شانس  عالوه .کند میکنند تسهیل  ذاتخا

، شدن برندهانگیز توور  پیامدهای شگفف. کند که خودشان را برنده توور کنند را تشویق می ا راد، بندی شرطتبلیغات . شود میانگاشته 
در  ین تبلیغات که عمدتاًا .(122: 8449، کینگما) دهد یرار می الشعاع تحفف شدن اندک اس برندهکه شانس آماری را این وایعیف 

پیامدهای خوشایند و دلپذیر ، شود میها انجام  سلبریتی ةواسط بههای اجتماعی از جمله اینستاگرام( و   ضای مجازی )باالخص شبکه
ـــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــ  

1. Contemplation 
2. Preparation 
3. Action 
4. Maintenance 
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های  انبوه دسته دادن نشاناز جمله  :ندکن مییادآوری  تناوب بهو  و به انواع مختلف نمایش کنند میسته را برج بندی شرطدر  شدن برنده
 یکاالها کناردر  بندی شرطن امبلغتوویرکشیدن  به ،بندی شرطشدن در  برندهعنوان حاصل  به کننده غیتبلاسکناس در دسف  رد 

چنین تبلیغاتی با . بندی شرطی ها سایفدر  بندی شرط انجام ةجیدرنت روز و القای دستیابی به زندگی لوکس ههای ب ماشین ،لوکس
به طرق مختلف  را آنبردن از  لذتتواند تخیالت کسب ثروت و  می ثروت و لذت از زندگی، استفاده از نمادهای  رهنگی اویات  راغف

 دکن چیزی را ممکن و مطلوب توور می اپردازیرؤ رد  ،آن درکه  آرزومندانه کنند یاهایرؤو  رد را وارد وادی در بسیاری از ا راد ایجاد 
در ا راد اسف. در این مورد نیز  رد  بندی شرط ۀانگیزاالن و دوستان نیز عامل محرک سهای هم گروه، عالوه بر تبلیغات .(121: همان)

یا اینکه  ندکن میرا پیشنهاد  ها آنصحبف و  بندی شرطی ها سایفاز ، ثیر تبلیغاتأکه یا تحف ت کند میشنایانی صحبف آبا دوستان و 
برد و لذت  ةتجربو  اند بوده ها سایفکاربر این  ها آنیا خود  اند را داشته بندی شرطبرد در  ةتجربکه  شناسند یمرا  ا رادییا   رد

 .اند داشته بندی شرط
ماهیف احتماالت درازمدت  وا راد ماهیف شانس  احتماالت باشد. گر تن نادیدهناشی از ، مفرط بندی شرطاز  بخشیرسد  نظر می به

ی را خواهند ا هانشانس ثروتمندشدن ا س، بخرند بلیفکنند که اگر یک  ها استدالل می اغلب در رابطه با التاری ها آنکنند.  را درک نمی
التاری  بلیفد برای خرید پانود توانن تمام پولی را که می و اگر شود ها می شامل حال آنبخرند دو برابر شانس  بلیفداشف؛ اگر دو 

اغلب با خرا ات ، توجهی به احتماالت این بی خواهند داشف وشدن  برندهشانس خیلی خیلی خوبی برای ، دسف بیاورند جمع کنند به
 .(8415، کالینز) شود تقویف می
 های  عالیفدوستانش وارد  ةواسط به، لحاظ ایتوادی در وضع مطلوبی یرار داشته بههل اسف و گرچه أساله و مت 52احمد 

 وتبال  بندی شرطی ها سایفاین دورهمی دوستام گفتن که  تودورهمی دوستانه شروع شد.  هیهمه چیز از »: گوید شده اسف. او می بندی شرط
 «.هر تیم ببینیم چه خبر سر هیجاناز  مویع هم صر اًن او. هکه چنین و چنان هداروجود 

درآمد میلیاردی هم ، شدن بندی شرطی ها سایفبرادرهای من عضو »: کند میساله با مدرک کارشناسی ارشد( نیز عنوان  01سیاوش )
گفتن  کردن. می تعریف می بندی شرطدوستام خیلی از  . عال بودم ها سایفاین  توادامه ندادن. اما من خیلی کم  هدیگجایی  هاما از ی، داشتن

 «دارند. ن و درآمد باالییکن میکاری نسف؛ هیچ  العاده  وق
روز من و  هینسبف خوبی داشف.  شده بود و درآمد به بندی شرطی ها سایفیکی از دوستان ما وارد این »: گوید ساله( هم می 86سینا )

تونی به  برای ما گفف. اینکه بدون هیچ زحمف خاصی می بندی شرطی ها سایفاز مزایای ورود به  ندیدیم و او ون رومشترکماین دوسف ، مجید
 .«هشبها عضو  سایفاین  تویدرآمد باال برسی. مجید ترغیب شد تا 

 سازی و اقدام آماده، تأمل. 2
اتکایی برای تحلیل  یابلبه شواهد و نتایج  بندی شرط درمورد شده انجامهای  پژوهش، به آنچه در ادبیات نظری عنوان شد با توجه

تالش بر  بندی شرط درموردشناختی  معنی که گرچه نظریات مختلف جامعه به ایناند.  دسف نیا ته بندی شرططبقاتی  راوانی اعتیاد به 
 ،بیشتر اسف بندی شرطخاص اجتماعی به  ةطبقنشان دهند که گرایش یک  اند کردهو هریک سعی  اند داشته بندان شرطتبیین طبقاتی 

 ةپای، رسد طبقه نظر نمی به، نظر داونز براساس. نخواهد دادتن به تحلیل طبقاتی  بندی شرطاعتیاد به  دهد میشواهد تجربی نشان 
این اسف که ، روشن باشد بندی شرط ۀدربارشناختی  و اگر چیزی در تحقیقات جامعه باشد بندی شرطخوبی برای توضیح  راوانی ر تار 

 اما نکته اینجا ،خاص ینه در طبقه یا مویعیت، در تمام طبقات ساختار اجتماعی حضور دارند، دهند را ترویج می بندی شرطعواملی که 
 بندی شرطو نظریات  شده انجامهای  پژوهش، شواهد تجربی، در طبقات مختلف بندی شرطسف که  ارغ از بحث  راوانی اعتیاد به ا
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، برای ا راد بندی شرط ةاولیدهند و البته معنای  سوق می بندی شرطهدا ی که ا راد را به و ا ها انگیزه، گواه بر این هستند که عوامل
 بینی( عدم یابلیف پیش بایا ته که  شار ریابف )همراه  سازمان خوبی بهدر جوامع  بندی شرط، طورکلی بهیابلیف تحلیل طبقاتی دارند. 

با دادن حق ، ای چنین جامعه .عملکرد خوبی دارد، و اجتماعی شدید اسفمندی زندگی ایتوادی  در مقابل جایی که نظام، اسف زیاد
های  کند که با محدودیف یک خروجی برای بسیاری از ا رادی  راهم می بندی شرطاز طریق ، «استفاده از شانس»و « ریسک»

چرا »: شود عمومی بیان می ةکلیش این با این میل به استفاده از شانس. های محدود یا  قدان  رصف مواجه هستند اجتماعی و  رصف
زعم  برای تحلیل انگیزه حیاتی اسف. به ،سازی بازیگر از ساختار اجتماعی عینی گوید درونی بوردیو می« دی؟ که نه؟ چی رو از دسف می

درک کنیم.  ،کند می ارائه بندی شرطای که  را بدون ارتباط مستقیم آن با جهان زندگی بندی شرطتوانیم برساخف اجتماعی  او ما نمی
محتاطانه و تدریجی و کنش  ةمقابل: شده اسفاز دو الگوی ارزشی مختلف تشکیل   رهنگ مدرن ،کند میکه گا من عنوان  طور آن
تا جایی که به  ها این سیستم .(شده اسفهیجان و تحقیر کارهای روزمره نامیده ، سختی، نهانپهای  ارزش، دیگر ةزمیندر یک  آنچه)

که در کنار  های مضطربانه درنظر گر ته شوند های مستقیم یا انتخاب اولویف عنوان بهتوانند در زندگی روزمره  می، شود مربوط میا راد 
 (.141: 8445، کاسگریو) آیند شمار می بههای جایگزین ر تار  هم دستورالعمل

 بندی شرط ۀدربارطبقات پایین  ( تأمالتالف
اهداف مقبول  کردن دنبالا راد برای  کند میاسف که مرتون عنوان  ای نوآورانهچیزی مشابه ابزار  احتماالًبرای طبقات پایین  بندی شرط

یک عمل غیرعقالنی ، از نظر منطق ایتوادی آن راتوان  می، مبتنی بر شانس اسف بندی شرط. از آنجا که گیرند میکار  هاجتماعی ب
نیسف. به همین  ها آنیی در دسترس ها  رصفچنین  قات پایین محدود اسف یا اساساًهای پیشر ف ایتوادی برای طب اما  رصف ،دانسف

از طریق توجه طوالنی و ، جوی خیالی تغییر آنی وضعیفو در جسف ایتواد معمول، در چنین شرایطی کند میلحاظ اسف که بوردیو عنوان 
 ةمسئل (8444) بوردیو، و حس وجود، زمان، هستی اجتماعی ةمقالکند. در  یا میزهای کازینو تغییر می  روشی بلیفهای  منظم به پنجره

بلکه به ، تجربی با امور مالی ةرابطبه یک  تنها نهی زندگی ها  رصفکند. بهترکردن  را در رابطه با شرایط ایتوادی مطرح می زمانمندی
شرایط ایتوادی و  رهنگی برای نیل به چیزی ، بوردیو عمز بهسن و انتظارات مناسب نیاز دارد. ، دستمزد، کار، زمان ةممنوع ةرابطدورزدن 

اشتغال پایدار و سطح اساسی  شده  راهموجود دارد. تحف سطح خاصی از امنیف ایتوادی ، ر تار ایتوادی منطقی دانسته شده عنوان بهکه 
که حاکی از توجه  را اری از ر تارهاییعامالن ایتوادی بسی، ندکن میامنیف ایتوادی و درآمد منظم که چسبیدن به زمان حال را ممکن 

اتکا به اعتبار و کنترل ، انداز پس، ر تارهایی مانند مدیریف منابع در طول زمان :توور کنند و نه انجام دهند توانند مینه  ،به آینده اسف
، بوردیو) وجود دارد، شود میسوددهی. شرایط ایتوادی و اجتماعی برای دسترسی به چیزی که ر تار ایتوادی منطقی درنظر گر ته 

مسیر  ،پردازی روزمره اسف که در آن یک نظریه، بندی شرطدر  گرایانه وایع ةمحاسبو  قدان  احتیاطی بیبروز  ةزمین بنابراین ؛(28: 8444
 دهند مینشان اول خود را در برابر ساختار ایتوادی متد ،بند شرطشبیه به چرخش یک چرخ رولف اسف و مردان   رصف ایتوادی اساساً

ای تنظیم  گونه مویعیف ایتوادی به ۀدرباررا آینده در زمان حاضر حضور دارد و بوردیو بحث خود  ،بندی شرطدر  .(195: 8445، کاسگریو)
این ، بندی شرطچیزی که نیازی به انتظار پاداش ندارد. در رابطه با ر تار  عنوان به، که شرحی جایگزین از ر تار عقالنی ارائه دهد کند می

با الزامات و  واره عادتحس بازی که متضمن تعدیل مورد انتظار  را برد و سود را ا زایش داد. بندی شرطنباید  بدان معنی اسف که لزوماً
 .(05: 1998، بوردیو و واکوانف) دهد میمو ق رو به آینده نشان  گیری هدفخود را در ظاهر یک ، در میدان اسف شده حکاحتماالت 

کند  دارد که  رد احساس می امید به پاداشی را زنده نگه می، برابر اسف بندی شرطدر  کنندگان شرکف ةهمباور که شانس این ، طورکلی هب
 .(1961، بلوخ) یبول به آن دسف نیابد های مرسوم و یابل ممکن اسف از طریق کانال
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دانشجوی بیکاری بودم »: دهد میرا چنین شرح  بندی شرطدلیل ورودش به  ضای  ،کارشناسی ارشدبا تحویالت  ساله 58محمد 
، به درکی که من از وضعیف مادی خودم داشتم با توجه متوور نیسف. شخود ۀآینداندازی برای شغل  که پدر کارمندی دارد و هیچ چشم

شدم.  من هیچ ویف وارد این کار نمی، داشتیمسامانی  مملکف به ام متحول شود. اگر بلکه زندگی، کنم بندی شرطتوانستم الایل روی این پول  می
گذاشتم.  نمی بندی شرطآن سه میلیون تومان را برای ، دانستم شغلی در آینده خواهم داشف اما اگر می، داشتم رو پیشسربازی  هرچند بیکار بودم و

خود  ۀآیندساختن ، یعنی شخص ؛کردم مطالعه میگذاشتم و  درآمدم همین کار خواهد بود؛ پس روی این ویف می کردم تنها راه و ممر احساس می
 «.ماجرا این ةاداماین دلیل خوبی اسف برای  بیند؛ کردن می بندی شرطرا در 

کنند ره صدساله را یک  رود دلیلش بیکاری و  قر اسف.  کر می می بندی شرطدنبال برگه یا  اگر جوانی به»: گوید میساله( نیز  86علی )
شناسی دارم کار با حقوق مناسب بدهند  آخر و عایبف ندارد. اگر همین االن به من که لیسانس روان بندی شرطدانیم  ما می ةشبه بروند ولی هم

 «.دارم اینترنتی برمی بندی شرطدسف از 
همیشه در زندگی احساس  که مداشتای  ساله 04 ۀکنند مراجعه» :گوید می( درمانگر تحلیلی و روان شناس روانحاتمی )دکتر  ریبا 

ر یدرگ بنابراین ؛رسید نرسیده بود و زمان نیز از دسف ر ته بود و باید زودتر به آن می خواسف به چیزی برسد و که میمعنا این به .بودن داشف بازنده
کردن نیازهای همسر و  رزندش  بیشترداشتن برای برآورده به ولی نیاز او، در زندگی یک روند معمولی داشف در ظاهربود. او  شده بندی شرط

 «انتخاب کرده بود. را بندی شرطهدف  برای رسیدن به این ،معطوف بود و چون در عالم وایعیف چنین یدرتی نداشف
برای ثروتمندشدن از طریق  انداز اندازه چشم هر»: گوید میباره  ایندر، دانشگاه تهرانشناسی  دانشیار جامعه، جوادی یگانهمحمدرضا 

ا رواج ی بندی شرطتوان گفف رواج  . میشود میکج  های دیگر راه سمف بهمسیر ، تر باشد عادی وجود داشته باشد یا تأمین حدایل زندگی سخف
 «.به پولدارشدن داشته باشند غیرعادی پولدار شوند و بقیه هم میل صورت بهدهد که ا رادی  ای رخ می دارشدن در جامعه های غیرعادی پول راه

کردن کل  دگرگوندار  نشیند که داعیه در جایی می بندی شرط»: گوید مینیز  دانشگاه تهرانشناسی  دانشیار جامعه، الحسین کالنتریبدع
 ؛برای شما یک  رصف استخدام دارم اینجایک  رصف شغلی کوچک نیسف که بگوید  .تنها یک شغل نیسف بندی شرطمقدرات شخص اسف. 

در تهران  میلیاردی 6 ةو بتوانند خان یک استخدام ساده اسف که بخواهند ماهی ده میلیون تا پانزده میلیون بگیرند ها بیشتر از که نیاز آدم چرا
در چنین اوضاعی  پسعوض کند.  کامالً را و تقدیردگرگون   رد باید دسف به کنشی بزند که شرایط را کامالً، داشته باشند. در چنین شرایطی

ذهن چنین  در بندی شرطند. کن میمعنا همین کار را  یک ی مقدس بهها کنشچون ، شود میتبدیل به کنش مقدس ، به یک معنا بندی شرط
در این شرایط اسف  .کند میو به شرایط جدیدی پرتاب  جا را جابه ش مقدسی که مرزهای بودن شماکن ؛شود می ردی تبدیل به یک کنش مقدس 
 «جدیدی شود. دنیایزند تا بتواند مقدرات خود را تغییر دهد و وارد  که  رد دسف به چنین کنشی می

رد جوانی جوان   یویت»: اسف معتقد زین مشهد ی ردوس دانشگاه یایتواد و یادار علوم ۀدانشکد استادیار، مهدی  یضی
نابرابری زیادی  احساس. دارد ییایرؤ یزندگ سبک و مفیی گرانخودروی ، زندگی الکچریبیند که  ود را در  ضای مجازی میخ وسال سنهم
وجود با، معقولی مسیر اسف. چرا که از هر بندی شرطمسیر ، ندک پر حدی تا کم دسفتواند این  اصله را  . تنها مسیری که میکند میو  کر  کند می

چندان زیاد نیسف ، بازد می بندی شرطود. مبلغی که چنین  ردی در ش نزدیک به آنتواند حتی  ویف نمی تا هیچ، این شیب شتاب تورم و درآمدها
زنده نگه  در اورا  رؤیاهاییامیدی برای  انتزی به  ةروزنهسف که  یدر اما آن، سطح زندگی او ایجاد کندمحسوس و معنادار در  رییبتواند تغکه 

جوانی  رؤیایتواند به  ویزهایی که او میاشاید یکی از معدود دست بنابراین ؛کم اندکی بکاهد دسف بار را تواند ماللف روزهای کسالف دارد که می
 «.باشد بندی شرطهمین ، طبقاتی را کاهش دهد ة اصل یا این احساس بد خود نزدیک شود

 بندی شرط ۀطبقات باال دربار ( تأمالتب
کم مناسبی  و دسف ایدئالبرای طبقات باال و کسانی که مشکل ایتوادی چندانی ندارند و از نظر ایتوادی در وضعیف  تأمل ةمرحل

سرگرمی  ۀانگیزطلبی و  اما بیشتر  کر هیجان ،دارد وجودایتوادی نیز  ۀانگیزدهد و گرچه در مواردی  نحو دیگری رخ می د بهنیرار دار
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نظم زندگی روزمره و احساس نیاز به ، که داونز نیز در پژوهش خود دریا ته اسف طور . آندهد میسوق  بندی شرطرا به  ها آناسف که 
بودن در یک  بازندهاحتمال برنده یا . اسف بندی شرطجوی هیجان اسف که در طبقات باال عامل گرایش به و خروج از این نظم و جسف

طور  به شان زندگیو نیازهای احساسی مهمی را در ا رادی که  کند را  راهم میجدید و امید  ةتجرب، ناامنی، تعلیق، بندی شرطبازی 
زندگی در انگلستان ، های یرن هجدهم و نامه خاطرات، توصیفی های گزارش بنا بر. سازد برآورده می، شده اسفای منظم   زاینده

 و پرطر داری پرمخاطرهسرگرمی ، هم مانند شکار روباه بندی شرط کننده بود. شدت خسته اما به لحاظ ساختار اجتماعی پایدار و ایمن به
ند کن میای مبارزه  اسف که مردان معموالً برای دستیابی به شخویف در جامعه بندی شرططریق  از .(1961 ،بلوخ) بوددر بین اشراف 

نوع ر تار  ۀدهند نشان یبند شرط .(141: 8445 ،ویکاسگر) روزمرهی منظم خارج از زندگی ها کنشجز  که همه چیز دارد به
زیرا  ؛های عملی وجود دارد های کمی برای مشارکف در  عالیف  رصف، گا من ةگفتاما به ، پذیری اسف که بسیار ارزشمند اسف ریسک
آن  برد. جذابیف مشارکف کنشی در طبیعف انگیزشی یا غیرمنطقی طور سیستماتیک این احتمال را از بین می شدن زندگی به روزمره
نتیجه در .کند مدرن امکانات بسیار کمی برای چنین نمایشگاهی  راهم می جامعة شخویف اسف. دادن نشانلکه در امکان ب، نیسف
 .(1920 ،ی ر) آورد می وجود بهکردن  رصتی برای نمایش یا نمایش خارجی  بازی

نیازی به این پول  اصالًچون  ؛هابرای پول نر تم سراغ این سایف اصالً .اسف ر تیم ببینیم چه خبر سر هیجاناز  صر اً» :ساله( 52احمد )
 «نداشتم.

پولش مهم ، اسف مهممن برای هیجان و تفریحش  ةجنبکه  یدر نآ. اسف تفریح ک. یاسف بازی کیبندی  قط  شرط»: (ساله 89رامین )
 «.دداراین بازی لذت زیادی  دربردن  نیسف. اما

اسف.  بندی شرط ۀدربارها  آگاهی از یوانین و مالحظات دینی و ناباوری به روایف، شود میدیده  تأمل ةمرحلدیگر که در  ةنکت
به طرق گوناگون شکسته شده و دیگر  بندی شرطیبح »: گوید میباره  دراین، دانشگاه تهرانشناسی  دانشیار جامعه، عبدالحسین کالنتری

 صورت بهمعنایی که  ۀگسترجا شده و آن  هم در جامعه جابه بندی شرطمرزهای تعریف  بنابراین؛ ندکن میاحساس گناه ن بندی شرطا راد از انجام 
 اینجاکه  کند میدعوت ن طرف مشخواً مثالً ؛تفاوت پیدا کرده اسف، وجود دارد بندی شرطدر ذهن کاربران امروز از  آنچهبا  وجود داشفکالسیک 

 ،شرط که نیسف و بندی شرط؟ بیندازیمل کهم  پیروزی با استقالل برنده شوند؟ حاضرید با دهید چقدر احتمال می :گوید می .کنید بندی شرط
 «ند.کن می بندی شرطتدریج  رد را وارد  رایند  به بنابراین ؛شود مینفر معتقدند آن تیم برنده  864 ند این تیم ونفر معتقد 524 انداختن اسف. کل

بینی اسف. حتی در  بندی را روی آن گذاشف. دروایع نوعی پیش شود اسم شرط نمی»: گوید می دانشجوی کارشناسیو ساله  85، حمیدرضا
 الن یدر جایزه ، کند بینی پیشرا هرکسی درسف   الن مسابقه ةنتیج گوید می هسف که مثالً مسابقاتصداوسیمای خودمان هم از این نوع 

 «.دهیم می

ولی من  ،کنی ی راحف برداشف میوش پول برنده می هر ویفچون  اسف؛ یانونیتمام دنیا  درزدن  بف»: کند اظهار می ساله 82شهاب 
 «سف.چیا ه این داستان ۀپردییقاً پشف دنم اد نمی

اما  د،نوش در حدی که اسپانسر تبلیغات دور زمین می اسف. یانونیدنیا بف خیلی  ةهم درکه  این اسف وایعیف»: گوید می ساله 51محسن 
 .«طوری نیسف ایران این

شان را باخته بودند و برای بقیه  دیدم کسانی را که زندگی من خودم در تلویزیون و  ضای مجازی زیاد می»: کند میعنوان  ساله 52احمد 
 «.تا بیایند حرف بزنند و مردم را بترسانند از ورود به این  ضاها اند کردهرا اجیر  ها اینکردم  کردم. همیشه  کر می اما باور نمی، کردند تعریف می
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 نگهداری. 3
 بند شرطناپذیر اسف. برای  ر تاری  رد جدایی ةمجموعشود که از  الگوی ر تاری هنجاری می، الگوی ر تاری جدید، نگهداری ةدر مرحل

پروبلماتیک پاتولوژیک  بندی شرطماندن در  ةمرحلاسف. ویتی ا راد به  بندی شرطدر ر تارهای  ازحد بیشمشارکف  این الگو، پروبلماتیک
تبدیل  بند شرط رد دیگر به یک  و شود میشود. ر تار اعتیاد در سبک زندگی  رد ادغام  در برابر تغییر بسیار مقاوم می ها آنر تار ، رسند می
اصلی یا مرکزی برای آن  ةهست بندی شرطچون  ؛شوند می دهی سازمان بندی شرط وحوش حولبرخی الگوهای اساسی زندگی  شود. می

طور مداوم و پیوسته وظایف و  دهد که  رد به زمانی رخ می، شکلی از اعتیاد عنوان به، بندی شرط .(8440، شود )درونسکی و گوپتا  رد می
در زندگی نشان  بندان شرطزندگی  ةتاریخچ .گیرد نادیده می بندی شرط خاطر بهکار رما و جامعه ، مهم خود را به خانواده ةاولیتعهدات 

بسیار  ها آنا تد و برای  جدی به خطر می طور به ها آنوجود دارد؛ زمانی که روال عادی  ها آنانتقالی در حر ه  ۀدوردهد که یک  می
، به خانه و کارش مربوط اسف آنجا کهای تا  حر ه بند شرط .های طوالنی از خانه و شغل خود دور بمانند معمول اسف که برای دوره

با اینکه ممکن اسف تشخیص دهد که چه ، معتاد شودبند  شرط زمانی که. شود میان میناط و غیریابل ناپذیر بینی پیشی لیک الک ۀانداز به
به پیروی از تمایل خود ادامه خواهد داد و به این امید زندگی خواهد کرد  ،آورد می به بارشرکای تجاری و دیگران ، اش آسیبی برای خانواده

 آمیزی تنایض ةمواجه .دسف آورد جبران خسارت به خانواده و دوستان خود را به درنتیجهی گذشته و ها ناکه مبلغ کا ی برای جبران زی
اند که  مطالعات نشان داده .(1961، بلوخ) وجود دارد دن بردبو غیرممکناو به  ةگرایان وایعو دانش  به برد بند شرطبین امید همیشگی 

، النگر) شود میمنجر  بندی شرطخود به ا زایش  ةنوب بهتواند توهم کنترل را ا زایش دهد که  می بندی شرطمشارکف  رد در یک  عالیف 
گوشف و خون  اب دهد که ات یرار میسرا در معرض یک رگبار وایعی احسا بند شرط، بندی خطرناک هر شرط گوید میدوریکس  .(1926
ها و تردیدهای متضاد  ارزش: سفه هم و  شار خطر، از رمزسرشار ، اسف مو قیف پر از نویدهرچند مویعیف این  شود. لمس می بند شرط

 .کنند ای را در ذهن او اجرا می های پیچیده ملودی، برابر شکیدرت در برابر درماندگی و ایمان در ، خطر در برابر امنیف، امید در برابر ترس
کردن  بازی لذت .(596: 1909، دوریکس) آید وجود می به بند شرطبرای تنش  ی ازناخوشایند تحمل اما نه لزوماً حالف غیریابل درنتیجه

 بندی شرطسرخوشی )لذت ، پورنوگرا ی مالی نرم( عنوان به بندی شرطثروتمندشدن ) درموردبا ی  لذت خیال، چاشنی( عنوان به بندی شرط)
در  که هایی اسف از جمله لذت برای  رار از  شارهای زندگی و تنهایی و کسالف( بندی شرط) های گریز لذت، (گردان روانداروی  عنوان به

 ،را تا جایی دنبال کنند که در آن بندی شرط توانند هیجان ریسک مرتبط با . ا راد میکند میرا دچار اعتیاد  بند شرطوجود دارد و  بندی شرط
تواند چنان غالب شود  می بندی شرطنمایشی  ةجنبپردازی مرتبط با  خیال .باال ببرند، تحمل کنند توانند میشرط را  راتر از حد باختی که 

 .(8415، کالینز) که ا راد ارتباط خود را با وایعیف از دسف بدهند
با خودم ، مکن میچنان مخ مرا تعطیل کرده بود که خانواده برایم مهم نبود! االن که  کر  بندی و شرطاین بازی »: گوید می ساله 52احمد 

 !کردم  کر نمیام  به امنیف زن و بچه اصالًپدرش!  ةبه چه جانوری تبدیل شده بودم که ساعف یازده شب خانمم را بفرستم برود خان وایعاًگویم  می
با  شا همه .معنی شده بود چیز برایم بی همه از شانس تو بود که من االن باخف دادم!، کنار گفتم برو می زدم و او را می، آمد بغلم ام که می بچه

ات را روختی؟  اصفهانف را  روختی؟! چرا ماشین خارجی ۀمغازآمده بود! خب پولف را باختی بس بود. چرا  سرم کنم آخر چه بالیی خودم  کرمی
تعطیل بود  کار که کالً گردانم! برمی دیگر کردم این بار اش  کر می همه چرا پول نزول کردی؟!، جهنم ها بهاین ةهمچرا طالی زنف را  روختی؟! 

 «برایم مهم نبود! اصالًاما ، های باال داشتم یدر پیشنهاد کاری با ییمف نر تم سراغ کار. آن و اصالً
بازی و با  د عه می . یکو ببازیوسط بگذاری  یکجاهایف را  پول ةهمطور نیسف که  نیا بندی شرط»: دهد ضیح میتو ساله 01سیاوش 

 بندی شرطشوی.  برنده می این بارکنی که  بازی و طمع می می روزها هم پشف سرطور  ام. همین  ردا برنده، گویی که اشکال ندارد خودت می
 «ی.باز می را درنهایف همه چیزو  دوم هم بازی کنی خواهی بار اسف و می تو یار کنی شانس با می  کر، باشیطور اسف. یک برد که داشته  این
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تماشای آن بازی ، کنید می بندی شرطاین اسف که ویتی روی بازی «  وتبال زنده»درمورد  دیگر خووصاً ةمسئل»: گوید میساله  58محمد 
. کند میحریف شوت  ۀدرواز سمف بهید در حالف حمله اسف و بازیکن ا هخواهد بود. تیمی که شما روی آن شرط بست تر بخش لذتبرای شما بسیار 

گویند مواد مخدر  شبیه این اسف که می، دهد به آدم می که و حالی! حس بینی میدروازه را  ریم به  ریم  سمف بهشما این صحنه و حرکف توپ 
ای جلوی یک  اسف. میزان شادی حاصل از این برد مثل این اسف که سیاستمداری هستی و توانسته طور همان . دییقاًدهد میمورف کنید حال 

 «.جنگ را بگیری
باختف را ی هخوا بازی هی می می ویتیشروع کرده معتاد شده. چون  ارهرکس بف »: گوید بندی می از اعتیاد به شرطساله  89رامین 

 644کنی. اولین  به باخف عادت می ردیگاما بعد  ،مخف یرو ودر می؛ اصالً دکن میاذیف  را آدمجبران کنی. مخووصاً اولین باخف سنگین خیلی 
 .«سفا جا رم. اعتیاد بف همینودربیا را پولن آبازی کردم تا دوباره  یدر آناما  ،نی که باختم اذیف شدماتوم

بود و دچار  ساله 54 ردی »: این اسف از یک مراجع شناسی سالمف و درمانگر متخوص روان، نویدی مقدمدکتر مسعود روایف 
کرده  بندی شرط هایش بچهروی یکی از  ،پول کم آورده بود اینکهخاطر  به اوای داشف.  شناختی شده بود و شرایط بسیار پیچیده های روان آسیب

 «خواسف خودکشی کند. بود و متأسفانه چون باخته بود دچار عذاب وجدان شده و تحف  شار یرار گر ته بود و حتی می

 گیری نتیجهبحث و 
، در این حوزه نظر صاحباند و متخووان  را داشته به آنو اعتیاد  بندی شرط ةتجربابتدا با مواحبه با ا رادی که  ،در پژوهش حاضر

بر کنش  ها آنو اثر  واره عادتنظرداشتن دیدگاه نظری بوردیو در تحلیل اجتماعی که بر میدان و شد و سپس با در آوری جمعهایی  داده
انتظام نظری داده شود. بوردیو معتقد اسف که  ها دادهکردن مدل  رانظری تغییر ر تار در آن سعی شد که به  ا راد متمرکز اسف و لحاظ

راهنمای کنش در  ۀوار عادتیک  گیری شکل موجب ها آنهای مختلفی حضور دارند که ترکیب و حجم  مایهسر ،در هر میدان اجتماعی
، تأمل پیش ةمرحلپنج ، که ا راد برای انجام یک عمل کند می. از سوی دیگر مدل  رانظر نیز چنین عنوان شود میا راد آن میدان 

کنش ا راد  ۀدهند اجتماعی جهف های میدانبرگر ته از  های واره عادتگرچه اند. پس کن میو نگهداری را طی  ایدام، سازی آماده، تأمل
ا راد نیستند. ا راد از طبقات اجتماعی  ۀوار عادتثابف دارد که البته این مراحل مستقل از  اما خود انجام کنش نیز مراحلی نسبتاً ،اسف

یاطع  صورت بهتوان  پژوهش حاضر نمی های مواحبهین و مطابق با های پیش آورند و مطابق با پژوهش رو می بندی شرطمختلف به 
به  ها آن آوردن رویاما علل و عوامل  سخن گفف،، بیشتر اسف بندی شرطاجتماعی به  ةطبقدرمورد این موضوع که گرایش کدام 

 تواند طبقاتی باشد. می بندی شرط

و  شود میو البته تبلیغات شروع  ها آناز ارتباطات دوستانه یا تعامالت اجتماعی  عمدتاً، بندی شرطآشنایی ا راد با عمل  ةنقط
یا اثرپذیری از  ها آنهای  شنیدن تجربیات دیگران و کامیابی، آشنایی ةنقط. در دهد میرا شکل  بندی شرط درموردا راد  تأمل پیش

منظور  هآشنا شوند و کشش و انگیزشی ب بندی شرطمزایای  با که ا راد شود می سبب بندی شرط ۀ ریبندو  کننده گمراهتبلیغات 
کردن  تجربه درموردکه ا راد  شود میمنجر  بندی شرطایجاد شود. آشنایی و انگیزش متعایب آن به  ها آندر  بندی شرطکردن  تجربه
ادن و معایب و مزایای عمل دادن یا ند دیگر انجام تعبیر کنند یا به تأمل بندی شرط های  عالیفو پیوستن به  بندی شرطعمل 
 ها آن ۀوار عادتاز میدان اجتماعی و  متأثر ،از تبلیغات ها آننوع برداشف  تا حدودیکنند. تعامالت ا راد و  سنگین سبکرا  بندی شرط

در تعامالتشان عالوه بر مزایای ایتوادی  اند ا رادی که در مراتب باالی طبقاتی بوده ،شده انجامهای  مواحبه براساسسف. ا
جامعه  اما ا رادی که از طبقات پایین ،فبرجسته شده اس ها آنو برای  اند کردهانگیز آن نیز آشنایی پیدا  های هیجان با جنبه، بندی شرط
ا راد  سوق داده اسف. بندی شرط ۀدربار تأملا راد را به ، . این آشناییاند کردهپیدا  آشنایی بندی شرطبا مزایای ایتوادی  عمدتاً، اند بوده
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دارند و این شرایط اجتماعی و طبقاتی ا راد اسف که نوع تعریف  بندی شرطمتفاوتی از عمل  ةاولیاجتماعی درک و تعریف  ةهر طبق
نقش ایفا  بندی شرط ةتجربو  بندی شرط های  عالیف ردپیوستن یا  درمورد ها آنت تأمالدر  و دهد میرا شکل  بندی شرطاز عمل  ها آن
عوایب  درمورد ها آنت تأمالبر  بندی شرطاز  ها آنو تعریف  بندی شرطاز عمل  ها آنبنابراین شرایط ایتوادی ا راد بر تعریف  ؛کند می

 بندی شرطکنندگی  و سرگرم ت باال مربوط به بعد هیجانت ا راد طبقاتأمال ۀعمد. شود میوایع  بخش جهفو  مؤثر بندی شرطعمل 
 کر  بندی شرطبه مزایای ایتوادی   قطکم  در اولویف نبوده یا اینکه دسف ،ف ایتوادی نیز وجود داشته اسفدو گرچه ه اسف

کردن شرایط ایتوادی خود  کر  و توان آن برای دگرگون بندی شرطبه مزایای ایتوادی  اما ا راد طبقات پایین عمدتاً ،اند کردهن
شده  منجر بندی شرطانجام  درنهایفسازی و  ا راد به آماده تأملاند.  را مدنظر نداشته بندی شرطانگیز  های هیجان جنبه اصالًو  اند کرده

اسف و  بندی شرط درموردتوجهی ا راد از یوانین و احکام شرعی  اطالعی یا بی بی، اسف توجه یابلدیگری که در این مرحله  ةنکتاسف. 
توجیه کنند  ،را نادیده بگیرند بندی شرطدادن یا ندادن عمل  که مالحظات یانونی و شرعی در انجام کند میکمک  ها آناین موضوع به 

 ا راد یا بر اثر یک برد ،ند. در این مرحلهکن میاعتیاد پیدا  بندی شرطا راد به ، نگهداری ةمرحلدر  توجهی نداشته باشند. به آنکل  هیا ب
گیرند و همین تومیم  تومیم به ا زودن تعداد بردها یا جبران باخف و ضرر می، خود بندی شرط ةاولیهای  باخف در تجربه در پییا 

توانند بر تعداد بردهای خود  اینکه می به گمان. ا راد شود می آنیا اعتیاد به  بندی شرطدر دامن  ها آنمدت  گر تارشدن طوالنی سبب
تحریک بیشتر ، بعدی ایه باخفند و برد یا کن می بندی شرطمستمر ایدام به  تصور به، اضا ه کنند یا اینکه باخف خود را جبران کنند

بخشی از  بندی شرطند و کن میعادت  بندی شرطا راد به ، نگهداری ةمرحلبعدی را در پی دارد. در  های بندی شرطبرای ایدام به  ها آن
میدان  ،نوعی یکسان اسف طبقات به ةهمدر این مرحله برای  بندی شرط. گرچه مکانیسم اعتیاد به شود میشان  برنامه و سبک زندگی

بسته به ، بندی شرطهمچنین اعتیاد به  .نگهداری یرار دهد ةمرحلرا زودتر یا برای مدت بیشتری در  ها آنتواند  اجتماعی ا راد می
باال ممکن  ةطبقمداوم سوق دهد. ا راد  های گر تن و جرائم یا یرض ر تاری کج سمف بهرا  ها آنمیدان اجتماعی ا راد ممکن اسف 

، به اتمام رسید شان شخوی های داراییهای خود کنند و زمانی که  ایدام به  روش دارایی، خود بندی شرطهای  مین هزینهأاسف برای ت
مین أبرای ت، شان مالی د. ا راد طبقات پایین نیز ممکن اسف که بعد از اتمام منابعننک میگر تن از آشنایان و دوستان  ایدام به یرض

روی  رزند و خانواده(  بندی شرطاز جمله ای ) روانه ایدامات نامتعارف و کج، گر تن یرض مانندعالوه بر اموری  بندی شرطهای  هزینه
صرف یابد که  رد تمام منابع مالی در دسترس خود را  تا جایی تداوم می بندی شرط درموردنگهداری  ةمرحلکلی طور هانجام دهند. ب

 بندی شرطمنابع مالی مورد نیاز  تأمیندیگر راهی برای ، گر تن کرده باشد و پس از انجام ایدامات جایگزینی مثل یرض بندی شرط
هر نیز عامل مضاعفی اسف که ا راد با  بندی شرطهیجان مفرط ناشی از هر ، نگهداری ةمرحلاسف که در  ذکر شایان نداشته باشند.

، گرچه در مراحل اولیه ،دیگر بیان به. شود می بندی شرطکردن بیشتر  و عاملی برای پیگیری دنک میاجتماعی را جذب خود  ةطبق
مسیر و  ةادامدر ، نداشته باشد بندی شرطی نقشی در انجام انگیز هیجانجویی و  ممکن اسف هیجان، طبقات پایین درموردخووص  به

 .شود مینیز برای ا راد برجسته  بندی شرطوجه هیجانی  ،نگهداری ةمرحلدر 
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