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 خالصه 

 همه برایها فرصت آن در که دشومي شناخته جوانمردانه بازی حیطه عنوان به اغلب ورزش مقدمه:

 برخي اجتماعي انحراف و بزهكارانه رفتار علت اندشده يادآور بدني تربیت کارشناسان. است برابر

 به هابازی اجرای و آنان به ورزش آموزش برای مناسب هایفرصت نداشتن اختیار در حقیقت در افراد

زندانیان بوده  سبک تغییر در گروهي ورزش تأثیر است هدف اين تحقیق بررسي شده پذيرفته ایشیوه

 است.

در پژوهش حاضر به مرور مباني مرتبط پرداخته شده است. نتايج بررسي ادبیات تحقیق  روش کار:

تواند بر کاهش جرم و بزهكاری تأثیر گذار باشد. در اين تحقیق به نشان داده است که ورزش مي

 خشونت، کاهش زندان، به مجدد بازگشت معد رواني، سالمت جسماني، بررسي تاثیر سالمت

زنداني و نرم افزار  376گروهي، بر تغییر سبک زندانیان پرداخته شده است. با استفاده از نظر  مشارکت

smart.pls .روابط بین متغیرها، مورد آزمون قرار گرفت 

 همچنین  .معناداری دارد ریتاث يبر سالمت جسمان يهای گروهورزش نتايج نشان داد که نتایج:

بر کاهش خشونت  ونیز  معناداری دارد. ریتاثبر عدم بازگشت مجدد به زندان  يهای گروهورزش

 زندانیان تاثیر دارد.

توان گفت ودر مجموع مي .معناداری دارد ریتاث يبر سالمت روان يهای گروهورزش نتیجه گیری:

 .ثیر داردهای مورد بررسي بر تغییر سبک  زندگي زندانیان تأکه  متغیر

 گروهي سبک زندگي ،زندانیان، ورزش کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 اتفاق به قريب اکثريت که اجتماعي ایپديده عنوان به ورزش

 در اثربخش حوزه يک عنوان به دارند، کار و سر آن با جامعه

 اساس اين بر. است شده شناخته اجتماعي رفتارهای و فرهنگ

 را ورزش جايگاه ارتباطي ايلوس نوين تحوالت که گفت بايد

 به توجه. است داده افزايش اجتماعي زندگي در روز به روز

. است شده فراگیر امروز پیچیده دنیای در ورزش و تن پرورش

 امور در که کرد پیدا توانمي را ملتي يا جامعه کمتر که طوری به

 بیش که کرد ادعا بتوان شايد. نكند هزينه تن پرورش و ورزش

دارند  کار و سر آن با مختلف عناوين به جهان جمعیت ازيمنی از

 و شخصیت تغییر در تواندمي گروهيهای ورزش انجام .( 1)

 آنان آزادی از پس همچنین و زندان محیط با زندانیان سازگاری

 در...  و شايسته الگوهای معرفي ، حسنه اخالق انتقال طريق از

 توانايي به اجتماعي ریسازگا. نمايد ايجاد تغییر آنها رفتار

 با و شودمي مربوط ديگران با ارتباط برقراری در شخص

 و نیكي و احسان ديگران، حقوق رعايت مانند هاييمشخصه

. (1گردد )مي مشخص تجاوزگرانه احساسات گذاشتن کنار

 همچون خالفي اعمال به زياد وقت و انرژی دلیل به زندانیان

 برای فضايي ايجاد با که نددار گرايش...  و نزاع خالكوبي،

 از کار اين برای مناسب زمان اختصاص و کردن ورزش

 در طرفي از و شودمي جلوگیری آنها پرخطر رفتارهای

 ارشاد به توانمي بهتر گروهي،های ورزش و ورزشيهای محیط

های فعالیت انجام هنگام افراد چراکه ورزيد مبادرت راهنمايي و

 واقعیات قبول و قوانین پذيرای بیشتر غیرمستقیم، طور به شاد

 و اختالفات تقلیل جهت در توانمي مقوله اين از و باشندمي

 شناختي جامعه حوزه در. کرد جلوگیری آنان پرخطر رفتارهای

 ياد رواني فشار کنترل برای راهكاری عنوان به ورزش از

 از برخي تواندمي منظم گروهيهای ورزش. کنندمي

 ترشح در بدن رواني فشار اثر بر که را بخش نزياهای هورمون

 دهدمي کاهش را افسردگي و اضطراب و نمايد دفع است؛ شده

 ايجاد مقاومت بدن در جسمي، و روحي فشار تحمل برای و

 .کند

ای، )يا مكرر به عادت( که اين دسته از مجرمان مجرمین حرفه

ين افراد شوند. امياکثرا ادامه مسیر داده و مجددا مرتكب جرم 

دهند. دسته اخیر به نوبه ميمجرمین را تشكیل  %03تا  33حدود 

شود. دسته اول کساني هستند که به ميدو دسته تقسیم  خود به

رفتاری و  اجتماعي و اختالالت مشيهای دلیل ناسازگاری

شوند و از منظر جرم شناسي ميمشكالت ذهني مرتكب جرم 

خاصي که عموما طرد شدن از  بالیني بايد مشمول اقدامات تأمیني

ای و واقعي جامعه است قرار گیرند. دسته دوم نیز بزهكاران حرفه

شوند: گروه نخست کساني ميهستند که به دو گروه تقسیم 

هستند که رفتار مجرمانه آنها در واقع جايگزين بیماری رواني 

شوند تا مشكالت ذهني و ميشده است. اين افراد مرتكب جرم 

د را بپوشانند. گروه دوم نیز کساني هستند که استمرار رواني خو

رفتارهای مجرمانه آنها نتیجه يک فرايند پختگي است. اين افراد 

شوند و به آن به عنوان حرفه خود ميوارد فرايند مجرمانه 

پیشگیری در يک معنای عام، عبارت است از (. 6) نگرندمي

کند. به عقیده مياقداماتي که از وقوع بزه جلوگیری ميتما

شرمن هر رويدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از 

. تواند پیشگیرانه قلمداد شودمينرخ بزهكاری کاسته شده، 

يا به  مجموعه اقدامات غیر کیفری که هدف غايي آن منحصراً

صورت جزئي محدود کردن دامنه ارتكاب جرم و غیر ممكن 

بازدارندگي . (6)رم باشد دشوار و کم کردن احتمال وقوع ج

يكي از مفاهیم اساسي در پیشگیری کیفری است؛ به اين معنا که 

ای وضع شوند که مانع ارتكاب مجدد  بايد به گونهها مجازات

 مجرمان به نسبت کشورها اتخاذی تدابیر (.3)جرم شوند 

. کرد بررسي جداگانه دسته چند در توانمي عمدتا را خطرناک

 حقوق بنیادی موازين با بیشتری همخواني هک آن نخستین شكل

 طريق از که است دار سابقه مجرمان بر مستمر نظارت دارد، جزا

 صورت پیشرفتههای تكنولوژی از استفاده مدد به يا محلي پلیس

 طريق از مجرم فرد آزادی سلب ديگری روش اما. گیردمي

 (.0) است او از مراقبت و نگهداری

. است جرم کنترليهای روش يافته وسعهت مدل جرم، از پیشگیری

 و سرکوبگرانه سنتي، رويكرد اخیرهای دهه در آنكه از پس
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روند رو به رشد نرخ از  نتوانست کیفری عدالت نظام سزاگرايانه

 (.5رم بكاهد )ج

 است، ارتباط در بزهكاری مساله با کهميمههای حوزه از يكي

های ت. فعالیتاس ورزش خاص طور به و فراغت اوقاتی حوزه

 شمار که است موضوعيميرزهای ورزش ويژهه ب ورزشي،

 دهندمي نشان عالقه و توجه آنها به بزهكار نوجوانان از زيادی

(2.) 

 و اجتماعي طرد کاهش برای کاری و ساز تواندمي ورزش

 سازوکارهای ساير ضعف شرايط در اجتماعي انسجام افزايش

 سازوکارهای جامعه هر حقیقت در در. باشد کننده جذب

 اين مهم و دارند وجود کننده جذب کارهای و ساز و طردکننده

 سازوکارهای تأثیر بتوانند کننده جذب سازوکارهای که است

 (.7) دهند کاهش را طردکننده

در راستای ورزش و جرم، بزهكاری، مطالعاتي در داخل و 

خارج از کشور انجام شده است. در اين راستا، وايتلي و 

 از توسعه سیستم (، در پژوهشي با عنوان نظريه6319) 1كارانهم

 يک محروم، به توسعه و ديده آسیب جوانان برای ورزش طريق

دو  که اندپرداخته ورزش طريق از جوانان پیشرفت برای نظريه

(، در 6317) 6(. گريس و همكاران9کند )مي مورد را بررسي

 مواد به اعتیاد توسعه در ورزش نقش پژوهشي با عنوان بررسي

 .(8پرداخته است ) ورزش در مشارکت بالقوه مخدر،  به مزايای

 وارده (، پژوهشي با عنوان خسارت6317) 3وودز و همكاران

 بر ورزش بر مبتني مداخالت چگونه: هدفمند طراحي يا مثبت

اند. گذارند، به انجام رساندهمي اثر زندان افراد روان سالمت

 در ای با عنوان تغییرات(، در مقاله3176) 0سولبرگ و همكاران

 تمرين از بعد و طي در هورموني وضعیت و قدرت بدن، ترکیب

، 5نروژ دريايي نیروی ويژه عملیات فرماندهي در جنگي زنداني

 تمرين روزه 7 دوره يک از پس هورموني و فیزيكي بازنويسي

                                                           
1 Whitley .et.al 
2 Grace 
3 Woods 
4 Solberg 
5 NORNAVSOC 

 دريايي نیروی نروژ، دريايي نیروی ويژه نیروهای ويژه عملیات

(، 6317) 2وودز و همكاران .(13کنند )مي بررسي نروژ را

 سالمت بر ورزش تاثیر سیستماتیک پژوهشي را با عنوان بررسي

 مطالعه اين زندان، به انجام رساندند. اهداف در افراد رواني

زندان و همچنین  افراد روان سالمت بر ورزش تأثیر بررسي

 طراحي برای سالمت در رفتار تغییر شناختي روان تئوری بررسي

(، در پژوهشي با 1382(. بشارت)11باشد )مي معیارها ارزيابي و

 هایورزش ورزشكاران در شخصیتي هایويژگي عنوان مقايسة

 برون گرايي، نورز شخصیتي هایويژگي گروهي و فردی

 و گرايي جامعه شناسي، وظیفه همسازی، پذيری، تجربه گردی،

را  گروهي و فردیهای ورزش ورزشكاران در پیروی خود

(، پژوهشي با 1382خسروی و حقايق). (16مقايسه کرده است )

رفتاری بین ورزشكاران -مغزیهای عنوان مقايسه فعالیت سیستم

اين  ورزشي انفرادی و گروهي به انجام رساندند. نتايجهای رشته

 شخصیتي پرسشنامه مؤلفه شش بین از دهدمي پژوهش نشان

های رشته ورزشكاران بین آوری روی فهمؤل در ويلسون، گری

خسروی و . (13دارد ) وجود معناداری تفاوت گروهي و انفرادی

-و تیپها ی ويژگي(، در پژوهشي با عنوان مقايسه1382حقايق)

ورزشي برخوردی و های های شخصیتي بین ورزشكاران رشته

ورزشكاران ميتما خود راجامعه آماری  غیر برخوردی،

در نظرگرفتند شي شهرهای اصفهان و شهر کرد ورزهای رشته

شخصیتي های در شاخص دهدمينشان  حاصلنتايج  (.10)

های پرسشنامه پنج عاملي، بین افسردگي ورزشكاران رشته

. داردورزشي برخوردی و غیر برخوردی تفاوت معناداری وجود 

ورزشي برخوردی در متغیر های نمره ورزشكاران رشته

 ه است.از غیر برخوردی بودافسردگي، باالتر 

 اجتماعي نظام هنجارهای از منحرفین عنوان به استان اين زندانیان

 در معیني زمان مدت تا تعزير و تنبیه جهت که هستند خود جامعه

                                                           
6 Woods.et.al 
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 زندان و ندامتگاه نام به قانونمند و منضبط نظام با ، ساختار يک

 ثیرأت و نقش بین اين در. گیرندمي قرار تربیت و اصالح مسیر در

 زمینه و مجرمین تربیت و اصالح در گروهيهای ورزش مهم

 ضروريات از ، سالم زندگي يک به آنان بازگشت برای سازی

 که اين بر عالوه حاضر پژوهش در. شد خواهد محسوب

 سطح ارتقای جهت در مدونهای برنامه تدوين به تواندمي

 ارتباط دبهبو به شود، منتج خوزستان استان زندانیان سالمت

 اجرايي عوامل ساير و زندانیان با ارتباط يكديگر، با زندانیان

 جامعه افراد ساير و خانواده با ارتباط بهبود به همچنین ، زندان

 با توام محیطي ايجاد به نهايت در که انجامدمي شدن آزاد از بعد

 کمک جامعه در امنیت احساس بهبود به و رسانده ياری آرامش

دين منظور در اين تحقیق به مرور مباني نظری ب. کرد خواهد

  مرتبط با اثرات ورزش بر جزم و بزهكاری پرداخته شده است.

                            

                          
            

                                           

 
 (.1382 ر،یلم دیو رش ي)قهفرخمدل روابط مشارکت ورزشي، طرد اجتماعي و بزهكاری در جوانان منبع: -1شكل 

 روش کار

 شده، انجام تخصصي هایصاحبهم و پژوهش ادبیات اساس بر

 از حاصل نتايج .است شده شناسايي اصلي هایشاخص

 ابزار از استفاده با شده گرداوری کیفي هایداده اولیه کدگذاری

 مفهوم شناسايي گرديد. 166کد اولیه از میان  32تعداد  مصاحبه،

مقوله اصلي دسته بندی شده اند که  5کد اولیه در قالب  36 .

 به مجدد بازگشت عدم رواني، سالمت جسماني، متشامل: سال

گروهي، بوده است.  که مدل  مشارکت خشونت، کاهش زندان،

 نهايي شناسايي شده به صورت زير بوده است:

تحقیق شامل کلیه بزهكاران استان ميجامعه آماری مرحله ک

باشد. افراد جامعه آماری مي 1382-87خوزستان در سال 

 حجم برآورد منظور به باشد.مينفر   16333براساس گزارش،  

 شد خواهد استفاده مورگان،- کرجسي جدول از مناسب نمونه

گرديد. که در نهايت  برآورد نفر 375 افراد تعداد آن براساس که
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و با استفاده از نرم افزار  پرسشنامه جمع آوری  376

SMART.PLS .مورد آزمون قرار گرفت 

 

 نتایج

 نخبگان به مراجعه با سپس، و ترجمه نظر مورد هایشاخص ابتدا،

 متغیر) عامل بین رابطه قدرت .گرفت صورت الزم اصالحات

. شودمي داده نشان عاملي بار وسیلهبه مشاهدهقابل متغیر و( پنهان

 از کمتر عاملي بار اگر. است يک و صفر بین مقداری عاملي بار

 نظرصرف آن از و شده گرفته نظر در ضعیف رابطه باشد 3/3

 تربزرگ اگر و است قبولقابل 2/3 تا 3/3 بین عاملي بار. شودمي

توان مشاهده مي (1) در جدول.است مطلوب خیلي باشد 2/3 از

را دارا  5/3بارهای عاملي متغیرها مقداری بیشتر از ميکرد تما

در مورد مدل  ييايمطلب است که پا نيا ديمؤباشند و مي

 . ل استقبو قابل یریگاندازه

 بارهای عاملي و متغیرهای تحقیق -5جدول

 آماره تي بار عاملي  جهت

q01 ← 781/3 سالمت جسماني  328/13  

q02 ← 781/3 سالمت جسماني  823/9  

q03 ← 778/3 سالمت جسماني  333/13  

q04 ← 209/3 سالمت جسماني  631/2  

q05 ← 225/3 سالمت جسماني  309/2  

q06 ← 299/3 سالمت رواني  323/8  

q07 ← 933/3 سالمت رواني  290/12  

q08 ← 700/3 سالمت رواني  850/10  

q09 ← 766/3 سالمت رواني  913/16  

q10 ← 227/3 سالمت رواني  819/9  

q11 ← 287/3 سالمت رواني  772/9  

q12 ← 706/3 سالمت رواني  033/10  

q13 ← 903/3 سالمت رواني  263/62  

q14 ← 786/3 سالمت رواني  318/19  

q15 ← 793/3 سالمت رواني  903/17  

q16 ← 533/3  عدم بازگشت مجدد  831/0  

q17 ← 913/3  عدم بازگشت مجدد  335/13  

q18 ← 932/3  عدم بازگشت مجدد  979/63  

q19 ← 958/3  عدم بازگشت مجدد  339/69  

q20 ← 773/3  عدم بازگشت مجدد  353/10  

q21 ← 923/3  عدم بازگشت مجدد  961/91  

q22 ← 901/3 کاهش خشونت  320/17  
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q23 ← 293/3 کاهش خشونت  993/8  

q24 ← 916/3 کاهش خشونت  052/12  

q25 ← 730/3 کاهش خشونت  808/13  

q26 ← 589/3 کاهش خشونت  973/7  

q27 ← 907/3 کاهش خشونت  181/19  

q28 ← 233/3 کاهش خشونت  572/7  

q29 ← 287/3 مشارکت گروهي  388/2  

q30 ← شارکت گروهيم  765/3  221/5  

q31 ← 276/3 مشارکت گروهي  513/5  

q32 ← 765/3 مشارکت گروهي  928/5  

q33 ← 939/3 مشارکت گروهي  197/2  

q34 ← 723/3 مشارکت گروهي  860/5  

q35 ← 936/3 مشارکت گروهي  253/2  

q36 ← 738/3 مشارکت گروهي  909/2  

   

 
 آلفای هایاخصش توسط تحقیق متغیرهای پايايي سپس،

 ييايپا( و 1851)کرونباخ، 7/3باالی  استاندارد میزان با کرونباخ

 واريانس و میانگین 7/3با میزان استاندارد باالی   ( CR) يبیترک

الکر،  و )فورنل5/3باالی  استاندار میزان ( باAVE) توسعه يافته

. در شد بررسي  Smart-PLS افزار نرم از استفاده ( با1891

از پايايي و  قیتحقهای ریمتغ توان مشاهده کردمي (6)جدول 

 باشند.ميهمگرا برخودار  ييروا

تحقیق بر های رابطه متغیرهای موردبررسي در هر يک از فرضیه

 PLSاساس يک ساختار علي با تكنیک حداقل مربعات جزئي 

( 1آزمون شده است. در مدل کلي تحقیق که در شكل )

گیری )رابطه هريک از متغیرهای شده است مدل اندازهترسیم

مشاهده به متغیر پنهان( و مدل مسیر )روابط متغیرهای پنهان قابل

شده است. برای سنجش معناداری روابط نیز با يكديگر( محاسبه 

در شده است که با تكنیک بوت استراپینگ محاسبه  tآماره 

 شده است.ارائه (3)شكل 

 

 ضرايب مسیر -3جدول 

 آماره تي تاثیر جهت مسیر 

597/3  عدم بازگشت مجدد → گروهيهای ورزش  300/5  

058/3 سالمت جسماني → گروهيهای ورزش  203/3  

299/3 کاهش خشونت → گروهيهای ورزش  798/2  

769/3 سالمت رواني → گروهيهای ورزش  967/9  

587/3 مشارکت گروهي → گروهيهای ورزش  593/0  
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 يگروههای ورزشحاضر نشان داد که  مطالعههای نتايج يافته

چرا که شدت اثر  معناداری دارد، ریتاث يبر سالمت روان

 شدهمحاسبه  769/3برابر  يسالمت روان يگروههای ورزش

آمده است که دستبه 067/9نیز  است و آماره احتمال آزمون

 82/1يعني  %5در سطح خطای  tمقدار بحراني تر از بزرگ

.ونیزشدت معنادار است شدهمشاهده تاثیرهد دبوده و نشان مي

محاسبه  058/3برابر  يسالمت جسمان يگروههای ورزشاثر 

آمده است دستبه 203/3نیز  است و آماره احتمال آزمون شده

 82/1يعني  %5در سطح خطای  tمقدار بحراني تر از که بزرگ

. بنابراين با معنادار است شدهمشاهده ثیرتأدهد بوده و نشان مي

 ریتاث يبر سالمت جسمان يگروههای ورزش %85اطمینان 

 معناداری دارد.

بر عدم بازگشت مجدد  يگروههای ورزشهمچنین شدت اثر 

 است و آماره احتمال آزمون شدهمحاسبه  597/3برابر به زندان 

 tمقدار بحراني تر از آمده است که بزرگدستبه 300/5نیز 

 تاثیردهد بوده و نشان مي 82/1عني ي %5در سطح خطای 

های ورزش %85. بنابراين با اطمینان معنادار است شدهمشاهده

 معناداری دارد. ریتاثبر عدم بازگشت مجدد به زندان  يگروه

بر  يگروههای ورزششدت اثر  در ادامه نتايج پژوهش و

است و آماره  شدهمحاسبه  587/3برابر  يمشارکت گروه

تر از آمده است که بزرگدستبه 593/0نیز  احتمال آزمون

بوده و نشان  82/1يعني  %5در سطح خطای  tمقدار بحراني 

 %85. بنابراين با اطمینان معنادار است شدهمشاهده ثیرتأدهد مي

 معناداری دارد. ریثأت يبر مشارکت گروه يگروههای ورزش

بر کاهش خشونت  يگروههای ورزشدر نهايت شدت اثر 

نیز  است و آماره احتمال آزمون شدهمحاسبه  299/3ر براب

در  tمقدار بحراني تر از آمده است که بزرگدستبه 798/2

 تاثیردهد بوده و نشان مي 82/1يعني  %5سطح خطای 

های ورزش %85. بنابراين با اطمینان معنادار است شدهمشاهده

 معناداری دارد. ریتاثبر کاهش خشونت  يگروه

 

 

 نتیجه گیریبحث و 

 نمودن نقض جهت در که است مخربي رفتار نوعي خشونت

 توسط زندان در و میگیرد قرار استفاده مورد ديگران حقوق

 همواره امروزی جوامع در. گرددمي واقع زندانیان از بعضي

 و ديگران حقوق مخربي، رفتارهای با که شوندمي يافت کساني

 در قانون با و کرده نقض را خود جامعه اساسي هنجارهای

 از يكي. شوندمي تبديل ایحرفه مجرمان به نتیجه در و افتندمي

 و خشونت زندمي سر زندانیان از که مخربي رفتارهای ترينمهم

 .باشدمي پرخاشگری

 تغییر در گروهي ورزش تأثیر میزان شناسايي تحقیق از هدف

 ستیابيد برای . لذااست بوده، نخوزستا استان در زندانیان سبک

 . گرديد بیان هاييسوال اهدف تحقیق، اين به

نشان داد اگرچه بین پرخاشگری  (1382خوشنام و مسعودی)

زندانیان ورزشكار و غیرورزشكار تفاوت معني داری وجود 

ندارد ولي زندانیان ورزشكار نسبت به زندانیان غیرورزشكار در 

و از برند ميسطح کمتر و بهتری از نمره پرخاشگری به سر 

سالمت رواني باالتری برخوردارند. ساسان پور و 

بین راهبردهای مثبت تنظیم شناختي ( نشان داد 1382عزيزی)

دشواری در تشخیص احساسات و تفكر های لفهؤهیجان و م

تواند نحوه به ميعیني همبستگي وجود دارد و تفكر عیني 

یان کارگیری راهبردهای مثبت تنظیم شناختي هیجان را در زندان

افزايش ( نشان دادند 1385عباسي و همكاران) پیش بیني نمايد

سن و سطح تحصیالت زندانیان با ارتكاب به جرايم، به ويژه 

سرقت که بیشترين فراواني را در میان جرايم به خود اختصاص 

و فقط در مورد کالهبرداری رابطه  هداده، رابطه معكوس داشت

و ارتكاب مجدد آن با . میزان جرم ه استمستقیم مشاهده شد

سطح تحصیالت و درآمد رابطه ای معكوس و با شهرنشیني و 

ه است قاسم بكلو و ای مستقیم داشتمتارکه رابطه
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که حمايت اجتماعي يكي از  دادند نشان (1383همكاران)

ولي عزت  هعوامل پیش بیني کننده ارتكاب مجدد جرم بود

حمايت  نفس نقش پیش بیني کننده نداشت. با کاهش سطح

اجتماعي و پايین بودن عزت نفس زندانیان احتمال ارتكاب 

اجتماعي و های حمايت یتوان با ارتقاميجرم افزايش يافته که 

 میزان ارتكاب جرم را کاهش داد.ها افزايش عزت نفس آن

 به گروهي ( نشان دادند مشاوره1383امیديان و طاهری فرد)

 .است مؤثر مرد نیانزندا سازگاری بر توحیدی يكپارچه شیوه

که افراد با اختالل  دادند ( نشان1386رفیعي نیا و همكارن)

شخصیت ضد اجتماعي، نسبت به افراد فاقد اين اختالل در 

تری داشتند؛ بدين ترتیب آزمون ويسكانسین عملكرد ضعیف

که افراد ضد اجتماعي خطای درجاماندگي و خطای کلي 

با وجود کنترل اثر  همچنین بیشتری نسبت به افراد عادی داشتند.

متغیر هوش، افراد با اختالل شخصیت ضد اجتماعي نسبت به 

 .افراد فاقد اين اختالل، عملكرد اجرايي ضعیف تری داشتند

 در پسیكوپات ( نشان دادند زندانیان1381قادری و همكاران)

 از و رنجورخوترند روان و برونگراتر زندانیان ساير با مقايسه

 برخوردار کمتری شناسي وظیفه و جويي قتواف گشودگي،

 پنج با پسیكوپاتي اختالل پژوهش، اين نتايج طبق. باشندمي

 حوزه در بیشتر مطالعات لذا. دارد رابطه شخصیتي بزرگ عامل

 بیشتری اطالعات کننده فراهم تواندمي شده بررسي متغیرهای

( نشان دادند 6316باشد محمودی و قنبر زاده ) زمینه اين در

 جسماني، شكايات بر داری معني تاثیر موجب هوازی ورزش

 و معتاد زنداني افسردگي و اجتماعي عملكرد اختالل اضطراب،

 بر بیشتر تأثیر به منجر هوازی تمرين همچنین. است شده مالي

 .شودمي مالي جرم افراد با مقايسه در معتاد افراد رواني سالمت

 سالمت بر بیشتری ثیرتأ هوازی آموزش که دهدمي نتايج نشان

مالي. مايک و  جرم داشته است تا افرادی با معتاد افراد روان

 رفع در راميمه نقش تواندمي دادند ورزش نشان (6316لويیز )

 که حالي در باشد، داشته زندانیان بهداشتي نیازهای از بسیاری

 ايفاميمه نقش "عمل در" سالمهای زندان اهداف به رسیدن در

 انگیزی شگفت روش به جسماني فعالیت و ورزش. کندمي

 ترويج ابتكارات در مشارکت برای زندانیان به دادن انگیزه برای

 (، نشان دادن میزان6310است ساندرلود و همكاران ) سالمت

 به نسبت ورزشكارهای جمعیت در خشونت و الكل مصرف

 اجتماعي هويت مردانگي،. است بیشتر ورزشكار غیر افراد

های ورزش با مرتبط اجتماعي ضد هنجارهای و آمیز خشونت

 بین ارتباط است ممكن که ایبالقوه عوامل عنوان به خاص،

 قرار ثیرتأ تحت را ورزشكاران ورزش، در خشونت و ورزش

 اهمیت ( نشان داد که6315نورمن ) .شوندمي برجسته دهد،

 وسايل عنوانه ب بیشتر فیزيكي فعالیت و ورزش اجتماعي بالقوه

 اعمال يا و شديد محرومیت شرايط در آژانس بعنوان نقلیه

( نشان 6312) اندرسون و چلندرا .است انضباطيهای رژيم

 ثیراتتأ ورزش در ورزشي فعالیت هر جزء که حالي دادند در

 تسهیل از آن غالب اثرات دارد، روان سالمت بر مثبتي

 شكل سه هر در مرتبط اجتماعي رفاه و اجتماعيهای شبكه

وايتلي و  .است ترعادالنه ورزش در مورد گرچه ورزش است

 و جسماني شديد فعالیت دادند نقش نشان (6319همكاران )

 توسعه و استعداد توسعه به نیاز جوانان، توسعه در سالم رقابت

ی توسعه افزايش پتانسیل و مكمل اهداف عنوان به جوانان

های مهارت قالانت در مهم قدم اولین عنوان به چندگانه هويت

( نشان 6317وجود دارد. وودز و همكاران ) ديگران به زندگي

 شده، مشخص شناختي روانهای نظريه و دادند موضوعات

 ورزشي مداخالت تحويل و موثر طراحي برای جديد چارچوبي

 سالمت نفع به بالقوه طور به که دهندمي ارائه زندان درون

 شامل جديدميومفه چارچوب. باشدمي زندانیان رواني

 دهدمي نشان که است شناختي روان نظريه سه از ساختارهايي

 مداخالت طراحيهای پیچیدگي تواندمين نظريه يک تنها که
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دهد. وودز و  افزايش زندانیان رفاه روحیه ارتقای برای را

 ( نشان دادند تاثیر مثبت ورزش بصورت6317همكاران )

 تأثیر. داشته است دامها ماه نه تا هفته شش از مدت طوالني

 گزارش مطالعه دوازده در وابسته متغیر يا رواني سالمت بر مثبت

 وجود عدم گیری، اندازه در تعادل عدم حال، اين با. است شده

های نظريه دارد و وجود محدود نیز پیگیری و اولیههای داده

شود ميپیشنهاد  چندان درست نبود. بهداشتي رفتارهای تغییر

ارتباط اجتماعي زندانیان، های عه و بهبود مهارتبرای توس

 عامل گروهي در سازمان توسعه داده شود. ورزشهای ورزش

 نقش و دارد اجتماعي هایناهنجاری در رفتار تغییر درميمه

 اجتماعي، قوانین بر احترام اجتماعي، شخصیت بروز در ورزش

 و ماعياجت روابط برقراری توانايي اجتماعي، استعدادهای بروز

 و ورزش کردن همگاني .است انكار غیرقابل معضالت کاهش

 کاهش در مستقیم تاثیر ، زندانیان بین در آن شدن نهادينه

 داشت. خواهد هازندان درماني هایهزينه
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 Abstract 
Introduction: Sport is often recognized as a fair play area where 

opportunities are equal for all. Physical education experts have noted that 

the reason for the delinquent behavior and social deviance of some people is 

in fact the lack of opportunities to teach them sports and play games in a 

accepted way. 

Methods: In this study, the relevant principles are reviewed. The results of 

the literature review have shown that exercise can be effective in reducing 

crime and delinquency. The purpose of this study was to investigate the 

effect of physical health, mental health, non-return to prison, reduction of 

violence, group participation, on changing prisoners' style. The relationships 

between variables were tested using 372 inmates and smart.pls software. 

Results: The results showed that group exercise had a significant effect on 

physical health. Group sports also have a significant effect on non-return to 

prison. Venice has an impact on reducing the violence of prisoners. 

Conclusion: Group exercise has a significant effect on mental health. In 

sum, it can be said that the variables studied influence the lifestyle of 

prisoners. 
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