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 چکیده:

شود و دارای  ی محسوب میمهم در جامعه از اشکال مهم کنترل اجتماع  های ورزش به عنوان یکی از فعالیت 

اهداف تربیتی زیادی است. نتیجه مهم ورزش فرآیند اجتماعی سازی آن است و بر اثر این تاثیرگذاری کودکان 

آموزند. در پژوهش حاضر، میانگین  می های اجتماعی را که در آینده با آن مواجه خواهند شد  و نوجوانان نقش

بود و در بین مددجویان  329/0  استاندارد  و انحراف 69/3مندان مورد مطالعه برای فرضیه فوق در بین کار

بود نتایج حاصل نشان داد که هم مددجویان و هم کارکنان بر این اعتقاد  329/9و انحراف معیار  69/3میانگین 

 .شود  می باشند که انجام ورزش باعث جلوگیری از اقدام به بزه  می 

 زندان، ورزش، بزهکارکنان و مددجویان،  کلمات کلیدی:

 مقدمه 

 و شود می محسوب اجتماعی کنترل مهم اشکال از جامعه در مهم  های  فعاليت از يکی عنوان به ورزش

 اين اثر بر و است آن سازی اجتماعی فرآيند ورزش مهم نتيجه. است زيادی تربيتی اهداف دارای

 شد خواهند مواجه آن با آينده در که را اجتماعی های نقش نوجوانان و کودکان تاثيرگذاری

 با اگر ويژه به ورزشی، های فعاليت و ورزش که دهد می  نشان پژوهش ی پيشينه(. 4831،اسداللهی)آموزند می 

 آن اصالح و درمان حتی و بزه از پيشگيری در باشد، تربيتی و رفتاری اصول با متناسب هدايت و رهبری

 کارشناسان و آموزشی و تربيتی مسئوالن برای را مسئله اين به پرداختن لزوم و داشت خواهد سزايی به نقش

 داخل در کوچکی جامعه عنوان به ها زندان(. 4831سازد)صديقی،  می روشن پيش از بيش ربط ذی مربيان و

 به ورزش از منظور همين  به دارند و داشته هميشگی حضوری جامعه يک های ويژگی  کليه با بشری جامعه

)علی وردی نيا، گردد می استفاده مددجويان حبس از ناشی فراغت اوقات  پرکننده ابزارهای از يکی عنوان

 اوقات کردن پر و مددجويان در نشاط ايجاد و روان تن، سالمتی منظور به ها زندان در ورزش (.4831

 تأثير مورد در که مطالعاتی رود می کار به جسمی  و روحی عوارض از پيشگيری و مفيد طور به فراغت

 سالمت با توأم فکری سالمت و شادابی همواره بشر تاريخ در که است آن مبين آمده عمل به ورزش

 مشکل يک بزهکاری و جرم پديده که آنجا از (.4811  ، کشفی)ناپذيرند جدايی ازهم دو اين و بوده جسمی

 فوايد به توجه با و است رابطه در ها پديده ساير با که است اجتماعی پديدة يک نيز بدنی تربيت و اجتماعی
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 در بدنی تربيت و ورزش نقش گذشته های پژوهش که اين با ورزش و بدنی تربيت اهداف و ارزشمند

 آن مربيان و نوجوان و جوان بزهکاران نگرش تا است آن پی در محقق. است داده نشان را بزهکاری کاهش

 .کند بررسی بزه به اقدام از جلوگيری در ورزش نقش مورد در عملياتی صورت به را ها

 شناسی تحقيق  روش

 نمونه عنوان به آماری جامعه کل تا است گرديده سعی( N≈711)آماری جامعه بودن محدود به توجه با

 که بود استفاده قابل( درصد 38) ها  آن از عدد 411 شده،  توزيع مقياس 711 مجموع از ليکن. گردد استفاده

 مقياس از نياز مورد اطالعات آوری جمع جهت. شد گرفته نظر در تحقيق ی نمونه عنوان به تعداد همين

 استاندارد انحراف و ميانگين فراوانی، شامل توصيفی آمار از تحقيق اين در. گرديد استفاده محقق خودساخته

 مستقل Tن آزمو از داده طبيعی توزيع بررسی جهت اسميرنوف-لموگروفک آزمون شامل آماراستنباطی از و

 نگرش مقايسه برای واريانس تحليل آزمون از و کارکنان و مددجويان نگرش مقايسه بررسی جهت

 .شد استفاده شناختی جمعيت های ويژگی حسب بر کارکنان و مددجويان

 ها  يافته

 از جلوگيری در ورزش تأثير به نسبت زندان کارکنان و مددجويان نگرش بين داد نشان آمده دست به نتايج

 . ندارد وجود معناداری تفاوت بزه اقدام

 کارکنان زندان به نقش ورزشنتایج بدست آمده در مورد نگرش مددجویان و 

 

 بحث و نتيجه گيری 

  استاندارد  انحراف و 18/8 کارمندان بين در فوق فرضيه برای مطالعه مورد ميانگين حاضر، پژوهش در

 هم که داد نشان حاصل نتايج بود 878/1 معيار انحراف و 11/8 ميانگين مددجويان بين در و بود 871/1

 .شود می  بزه به اقدام از جلوگيری باعث ورزش انجام که باشند می  اعتقاد اين بر کارکنان هم و مددجويان

 همسو پرداخت جرم وقوع از بازدارندگی و ورزش مطالعه به که(4811)بای پژوهش با پژوهش اين نتايج

 نشان شناختی جمعيت های ويژگی بين معنا بی ارتباط وجود و آمده بدست نتايج به توجه با .باشد می 

 نتايج با فوق تحقيق نتايج شود می  بزه از جلوگيری باعث ورزش انجام که معتقدند کارمندان که دهد می 

 در ورزش تاثير به نسبت مددجويان نگرش داد نشان تحقيق نتايج .باشد می  همسو (4831)اسدالهی تحقيق

. باشد می  ناهمسو( 4831)همکاران و نيا وردی علی نتايج با که ندارد وجود ارتباط بزهکاری از جلوگيری
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 و اعزازی تحقيق نتايج با که دارد وجود برنامه فوق های فعاليت در شرکت و بزهکاری بين   مهمی رابطه

 د.باش  می  همسو (4837)همکاران
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This investigation for comparing the idea of employers and prisoners of Kermanshah 

prison 

 

Abstract 

About role of sport in preventing of doing bad measures. Statistic society of this investigation 

are experienced employers and prisoner, because of limitation in statics society has been 

tried, which total of statics society uses as a sample. but from 207 distributed scale, just 170 

number of them (86 percent) are suitable for use, which this number are used for sample of 

investigation, and for collecting suitable information uses of self-made scales from 

investigator, in this investigation ,of described statics like number, average and standard 

deviation and dedicational statics like Kolmogorov & Smirnov test  and for  consideration of 

data  normal distribution use of independent T-test for considering  comparing of prisoners & 

employer idea and for comparing employers & prisoners idea based on public recognition use 

of variance  analysis  and there is no meaning full difference in this idea between employers 

&prisoners, they believed that doing sport is reason of preventing in bad measures. This 

institution's & prisons must reactive employers and prisoners morale. Following this goal for 

continuation sport in this people could make them powerful when they coming out of prison. 
Key words: employee & employer, sport, prevention of bad measure 

 
 




