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Abstract
Introduction: Exercise, as one of the most important leisure activities, has several educational 
purposes and can be effective in adapting criminals to the prison environment. The aim of this study 
was to compare the effect of exercise on violence of athletic and non-athletic criminals in Khuzestan 
province in 2017-2018
Methods: The present study was conducted in two stages: qualitative-quantitative (methodological) 
and descriptive-comparative. 
The statistical sample of the study in the qualitative stage of 12 people included employees, faculty 
members and criminals and in the quantitative stage of the research were 487 people (291 athletes 
and 196 non-athletes). Sampling in the qualitative stage was done by non-random and purposeful 
method and in the quantitative stage by systematic random sampling method based on Krejcie and 
Morgan Table. In the first stage (qualitative), the demographic questionnaire "Effect of Exercise 
on Criminals Violence Scale” was designed and the construct validity, divergent, convergent and 
combined reliability of the scale were measured. In the second stage (quantitative), the developed 
scale was distributed among the above samples. Data were analyzed by SPSS.22 and PLS. 23.
Results: In the qualitative stage, the "Effect of Exercise on Criminals Violence Scale" was developed 
with 36 items and 5 main themes of physical health, mental health, non-return to prison, reduction 
of violence and group participation. The results of the quantitative stage also indicate that the effect 
of exercise on reducing the violence of athlete criminals (0.57) compared to non-athlete criminals 
(0.41) was significant.
Conclusions: Considering the effect of sport in reducing the violence of criminals, it is suggested 
that managers and officials adopt more regular and extensive programs to establish sports classes and 
facilities in penitentiaries.
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چکیده
ــد در  ــوده و مــی توان ــددی ب ــی متع ــات فراغــت، دارای اهــداف تربیت ــت هــای مهــم اوق ــوان یکــی از فعالی ــه عن ــه: ورزش ب مقدم
ــر ورزش در خشــونت بزهــکاران  ــردد. هــدف پژوهــش حاضــر مقایســه اث ــع گ ــر واق ــگاه موث ــط ندامت ــا محی ســازگاری بزهــکاران ب

ــی باشــد.  ــتان در ســال 1398-1397م ــتان خوزس ــر ورزشــکار اس ورزشــکار و غی
ــاری  ــه آم ــد. نمون ــام ش ــه ای انج ــی- مقایس ــی( و توصیف ــی )روش شناس ــی- کم ــه کیف ــر در دو مرحل ــش حاض روش کار: پژوه
پژوهــش در مرحلــه کیفــی 12 تــن شــامل کارمنــدان، اعضــای هیــات علمــی و بزهــکاران و در مرحلــه کمــی پژوهــش487 تــن )291 
تــن بزهــکار ورزشــکار و  196 تــن بزهــکار غیــر ورزشــکار( بودنــد. نمونــه گیــری در مرحلــه کیفــی بــه روش غیرتصادفــی و هدفمنــد 

و در مرحلــه کمــی بــه روش تصادفــی منظــم و بــر اســاس جــدول کرجســی و مــورگان انتخــاب شــدند.  
در مرحلــه اول )کیفــی( "مقیــاس اثــر ورزش در خشــونت بزهــکاران" )Effect of Exercise on Criminals Violence Scale( بــا 
تحلیــل مصاحبــه هــای انجــام شــده، طراحــی و روایــی ســازه، واگــرا، همگــرا و پایایــی ترکیبــی مقیــاس انــدازه گیــری شــد. در مرحلــه 
دوم )کمــی( پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و مقیــاس طراحــی شــده و بیــن نمونــه هــای بخــش کمــی توزیــع شــد. داده هــا بــه وســیله 

نــرم افزارهــای آمــاری اس پــی اس اس نســخه 22 و پــی ال اس نســخه 23 مــورد بررســی گرفــت.
یافتــه هــا: در مرحلــه اول "مقیــاس اثــر ورزش در خشــونت بزهــکاران" بــا 36 عبــارت و 5 درون مایــه اصلــی ســالمت جســمانی، 
ســالمت روانــی، عــدم بازگشــت مجــدد بــه ندامتــگاه، کاهــش خشــونت و مشــارکت گروهــی طراحــی و روانســنجی گردیــد. نتایــج 
ــا بزهــکاران غیرورزشــکار )0/41(  ــزان خشــونت در بزهــکاران ورزشــکار )0/57( در مقایســه ب ــه دوم نشــان داد کــه تفــاوت می مرحل

معنــادار بــوده اســت. 
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه تاثیــر ورزش در کاهــش خشــونت بزهــکاران، پیشــنهاد مــی شــود مدیــران و مســئولین، برنامــه هــای 

منظــم و گســترده تــری جهــت ایجــاد کالس هــا و امکانــات ورزشــی در ندامتــگاه هــا، اتخــاذ نماینــد.
کلیدواژه ها: بزهکار، خشونت، ورزش، ورزشکار.

مقدمه
خشــونت )Violence( عملــی آســیب زننــده اســت کــه فــرد بــراي 
پیشــبرد مقاصــد خویــش بــه کار مــی بــرد و صرفــاً جنبــه فیزیکــی 
)بدنــی( نــدارد، بلکــه ممکــن اســت ابعــاد روانــی )فحاشــی، تحقیر، 
منــزوي کــردن، داد و فریــادزدن و ...(، اقتصــادي )شکســتن 
وســایل( و حتــی جنســی )آزار و مزاحمــت جنســی و تجــاوز( نیــز 

داشــته باشــد )1(. بعــالوه، در تقســیم بنــدي دیگــر، خشــونت را بــه 
ــردي و  ــم از درون ف ــه انســان، اع ــوع فیزکــی )نســبت ب ــار ن چه
میــان فــردي و خشــونت نســبت بــه اشــیا و امــوال، اعــم از امــوال 
ــی  ــخر(، ترکیب ــن، تمس ــی )توهی ــی(، کالم ــا عموم ــخصی ی ش
ــررات(  ــرپیچی از مق ــی )س ــی( و اجتماع ــوع قبل ــی از دو ن )ترکیب

تقســیم کــرده انــد )2(.
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Espelage )3( معتقــد اســت کــه رفتــار خشــونت آمیــز عــالوه بــر 

بــروز صدمــات جســمی و روانــی مشــهود و آنــی، بــراي مرتکبیــن 
و قربانیــان، پیامدهــاي نامطلــوب آموزشــی و روانــی درازمــدت نیــز 
دارد. همچنیــن رفتــار خشــونت آمیــز بــه ایجــاد آثــار منفــی ازجمله 
از بیــن رفتــن محیــط خالقیــت، ایجــاد فضــاي خشــونت زا و بــروز 
نگرانــی و اضطــراب در فضــاي یادگیــري منجــر مــی شــود و ایــن 
پدیــده، عــدم تأکیــد بــر انجــام وظایــف و تکالیــف و از بیــن رفتــن 

فضــاي همــکاري و هماهنگــی اجتماعــی را در پــی دارد )4(.
ــا مســئلة خشــونت مواجهنــد امــا آنچــه  تمــام جوامــع امــروزي ب
ــان وســعت و  ــع را، موجــب شــده هم ــي جوام ــروزه نگران ــه ام ک
دامنــة خشــونت اســت. در ایــران نیــز جهــش ناگهانــي خشــونت در 
شــهرهاي بــزرگ در آمــار و ارقــام خودنمایــي مــي کنــد. در فاصلــة 
ــرم و  ــکاران ج ــداد بزه ــران تع ــا 1382 در ای ــاي 1367 ت ــه ه ده
جنایــت ســه برابــر شــده اســت )5(. لــذا بررســی اطالعــات و آمــار 
از گســترش پدیــده ي نابهنجــار خشــونت در بیــن اعضــاي جامعــه 
حکایــت دارد کــه در واقــع زندگــی انســان هــا مثــل حلقــه هــاي 
زنجیــري بــه هــم متصــل اســت و رفتارهــاي خشــونت آمیــز چــه 
ــر مراحــل بعــدي  ــان ب در مــورد مرتکبیــن و چــه در مــورد قربانی
ــناخت  ــرو ش ــت. از این ــذار اس ــی اثرگ ــاع کل ــرد و اجتم ــی ف زندگ
رفتارهــاي خشــونت آمیــز، پیــدا کــردن علــل و عوامــل اجتماعــی 
مؤثــر بــر آن هــا، کنتــرل و از بیــن بــردن ایــن عوامــل، بــه ایجــاد 
محیطــی ســالم در ســطح فــردي و اجتماعــی کمــک مــی کنــد. 
ــه کاهــش خشــونت هــاي خانوادگــی، کاهــش  ــوان ب ــذا مــی ت ل
ــه  ــا ب ــرد ت ــک ک ــاد کم ــت و اقتص ــاي سیاس ــونت در دنی خش

ــدون خشــونت« نزدیکتــر شــد )6(. »دنیــای ب
از ســوی دیگــر،  بــا توجــه بــه اینکه تعــداد قابــل توجهــی از جرائم 
منجــر بــه ندامتگاهــی شــدن مجــرم مــی گــردد؛ ندامتــگاه ازجمله 
نهادهــای هزینــه بــر اجتماعــی اســت؛ از آن جملــه هزینــه هــای 
مســتقیم و غیرمســتقیم ندامتــگاه بــر اجتمــاع و هزینه هــای فردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی حبــس و ندامتــگاه، بــر جامعــه مــی باشــد 
کــه ضــرورت هرگونــه اقدامــی بــرای کاهــش حبــس و اســتفاده از 
ندامتــگاه را مطــرح مــی کنــد. هزینــه های مســتقیم و غیرمســتقیم 
ندامتــگاه ماننــد تخریــب امــوال عمومــی و مشــکالت بهداشــت و 
ــوءمصرف  ــه س ــش ب ــی، گرای ــی جنس ــی مباالت ــد ب ــان مانن درم
مــواد، تزریــق مــواد و شــیوع بیمــاری هــای نوپدیــده مــی باشــد 
)7(. مهــم تــر از همــه ایــن مــوارد بــه وجــود آمــدن یــک چرخــه 
ارتــکاب جــرم بیــن نســلی اســت کــه براســاس ترکیبــی از ضعــف 
ــدان  ــاری و فق ــب رفت ــوی نامناس ــف، الگ ــوزش ضعی ــی، آم مال

ــوار،  ــا سرپرســت خان ــواده ی ــن خان نهادهــای مددرســان و جایگزی
کمــک را بــه ســوی حبــس ســوق مــی دهــد کــه چرخــه باطــل 
جــرم، حبــس و انحــراف اجتماعــی را در نســل هــای متمــادی بــه 
وجــود مــی آورد. باتوجــه بــه ایــن عوامــل و هزینــه هــای ســنگین 
ــروز  ناشــی از نگهــداری بزهــکاران در کشــور، کــه زمینــه ســاز ب
مشــکالت و انحرافــات بســیاری در جامعــه مــی باشــد، الزم اســت 
اقدامــی در زمینــه پیشــگیری از ایــن معضــل اجتماعــی بــه عمــل 

آیــد )8(.
ورزش بــه عنــوان پدیــده ای اجتماعــی کــه اکثریــت افــراد جامعــه 
بــا آن ســروکار دارنــد و بــه عنــوان یک حــوزه اثربخــش در فرهنگ 
ــاس  ــت. ورزش احس ــده اس ــناخته ش ــی ش ــای اجتماع و رفتاره
رضایــت باطنــي شــخص را باالمــي بــرد و فــرد احســاس موفقیــت 
مــي کنــد )9(. بــا عنایــت بــه ایــن امــر کــه ورزش در همــه انســان 
هــا موجــب ســالمت روان و جســم مــی شــود، لــذا شــرایط زندگی 
بهتــر نیــز مــی شــود. نتایجــی کــه ورزش بــر یــک فــرد بزهــکار 
مــی توانــد داشــته باشــد شــامل تأمیــن ســالمتی در برابــر بیمــاری 
ــش  ــی، افزای ــاد ورزیدگ ــدن، ایج ــت ب ــد و تقوی ــا، تســهیل رش ه
ــدن،  ــردن ب ــد ک ــازی و توانمن ــل، بازس ــزان تحم ــت و می مقاوم
رشــد و پــرورش و توجــه بــه کرامــت واالی خویشــتن و شــناخت 
مســئولیت هــای انســانی، افزایــش تــوان و قــدرت تصمیــم گیــری 
و خــودداری از پذیــرش افــکار تحمیلــی مــی باشــد )10(. از ایــن 
جهــت کــه اکثــر مجرمیــن دارای نگرشــی منفــی نســبت بــه خــود 
هســتند، بــا ورزش مــی تــوان نگــرش مثبــت نســبت به خــود را در 
فــرد ایجــاد کــرد. تردیــدی نیســت کــه ورزش بــه عنــوان نهــادی 
ــوص  ــان و بخص ــردم جه ــیاری از م ــای بس ــیوه ه ــی، ش اجتماع
قشــر جــوان را بــه طــرق مختلــف فیزیکــی، اقتصــادی، آموزشــی 
ــن  ــذا بهتری ــت. ل ــاخته اس ــر س ــد متاث ــا ب ــوب ی ــی خ و اجتماع
روش بــراي رســیدن بــه وضعیــت روحــي طبیعــي، ورزش اســت. 
مطالعــات نشــان مــي دهــد کــه ورزش تأثیــرات فیزیولوژیکــی بــر 
بــدن داردکــه ســبب آرامــش در افــراد مــی شــود )11(. بــا توجــه 
ــد در  ــی توان ــی م ــای گروه ــام ورزش ه ــوق، انج ــب ف ــه مطال ب
ــگاه و  ــط ندامت ــا محی ــکاران ب ــازگاری بزه ــر شــخصیت و س تغیی
همچنیــن پــس از آزادی آن هــا از طریــق انتقــال اخــالق حســنه، 

معرفــی الگوهــای شایســته تغییــر ایجــاد نمایــد. 
ــاط  ــراری ارتب ــخص در برق ــی ش ــه توانای ــی ب ــازگاری اجتماع س
ــد  ــی مانن ــخصه های ــا مش ــود و ب ــی ش ــوط م ــران مرب ــا دیگ ب
رعایــت حقــوق دیگــران، احســان و نیکــی و کنــار گذاشــتن رفتــار 
هــای تجاوزگرانــه مشــخص مــی گــردد.  لــذا بــا ایجــاد فضایــی 
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بــرای ورزش کــردن و اختصــاص زمــان مناســب بــرای آن هــا از 
ــط  ــی، در محی ــود. از طرف ــی ش ــری م ــر جلوگی ــای پرخط رفتاره
هــای ورزشــی و ورزش هــای گروهــی، بهتــر مــی تــوان به ارشــاد 
و راهنمایــی مبــادرت ورزیــد چراکــه افــراد هنــگام انجــام فعالیــت 
هــای شــاد بــه طــور غیرمســتقیم، بیشــتر پذیــرای قوانیــن و قبــول 
ــت  ــوان در جه ــی ت ــوع م ــن موض ــند و از ای ــی باش ــات م واقعی
تقلیــل اختالفــات و رفتارهــای پرخطــر آن هــا اســتفاده کــرد )12(. 
ــرای  ــه عنــوان راهــکاری ب در حــوزه جامعــه شــناختی از ورزش ب
کنتــرل فشــار روانــی یــاد مــی کننــد. ورزش هــای گروهــی منظــم 
مــی توانــد برخــی از هورمــون هــای زیــان بخــش را کــه بــر اثــر 
فشــار روانــی در بــدن ترشــح شــده اســت؛ دفــع نمایــد و اضطــراب 
و افســردگی را کاهــش مــی دهــد و بــرای تحمــل فشــار روحــی 
و جســمی، در بــدن مقاومــت ایجــاد کنــد. عــدم تحــرک بزهــکاران 
ــه ناســازگاری و پرخاشــگری آن  ــت، ب ــه بطال ــدن وقــت ب و گذران
ــاد  ــه ابع ــده اجتماعــی ب ــوان پدی ــه عن ــد. ورزش ب هــا مــی انجام
شــخصیتی افــراد و الگوهــای رفتــاری آن هــا و کاهــش و بهبــود 
فشــارهای روانــی و جلوگیــری از تنــش هــای عصبــی کمــک مــی 
کنــد و باعــث رشــد و تقویــت روحیــه اعتمــاد بــه نفــس، تخلیــه 
عقــده هــای درونــی و تمایــالت ســرکوب شــده، کاهــش ارتــکاب 
ــانی                                                                                          ــط انس ــود رواب ــن بهب ــا و همچنی ــرش ه ــر نگ ــرم  و تغیی ج
ــزوده و  ــکاران را اف ــس بزه ــه نف ــاد ب ــردد. ورزش، اعتم ــی گ م
نگــرش منفــی بــه خــود و دیگــران را تغییــر مــی دهــد و زمینــه 
ســازش، همــکاری و مشــارکت صحیــح در ارتباطــات ســالم 
اجتماعــی فراهــم مــی شــود. ورزش مــی توانــد بــه عنــوان یــک 
ــزار آموزشــی، تشــویقی و حتــی تعدیــل کننــده مــورد اســتفاده  اب
ــاوری  ــت خودب ــا، تقوی ــای ورزش ه ــر مزای ــرد. از دیگ ــرار گی ق
اســت، لــذا بزهــکاران مــی تواننــد شــخصیت خــود را در رابطــه بــا 

ــرم جامعــه تقویــت نماینــد )13(.  ــا ن رفتــار هــای مطابــق ب
ــت  ــان داده اس ــعودی )14( نش ــنام و مس ــش خوش ــج پژوه نتای
ــکار  ــکار و غیرورزش ــکاران ورزش ــگری بزه ــن پرخاش ــه بی اگرچ
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ولــی بزهــکاران ورزشــکار نســبت 
ــره  ــری از نم ــر و بهت ــکاران غیرورزشــکار در ســطح کمت ــه بزه ب
پرخاشــگری بــه ســر مــی برنــد. بعــالوه، بررســی نتایــج پژوهــش 
روســتایی و همــکاران )15( نشــان داده آمــوزش مدیریــت خشــم 
و دارودرمانــی در کاهــش پرخاشــگری بزهــکاران موثــر و کارآمــد 
ــی  ــه دارودرمان ــبت ب ــم نس ــت خش ــان مدیری ــن می ــود و در ای ب
ــای  ــه ه ــن یافت ــت. همچنی ــر اس ــگری موثرت ــش پرخاش در کاه
ــا  ــد کــه ب ــی ده ــان م ــش Lewis  &  Meek )16( نش پژوه

ــی  وجــود مشــارکت کــم، ورزش و فعالیــت هــای جســمانی مبتن
در ندامتــگاه، مزایــای جســمی و روانــی دارد کــه مــی توانــد میــزان 

ــد.  ــت را کاهــش ده ــرم و جنای ج
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و عنایــت بــه ایــن امر کــه بیــش ترین 
گــروه درگیــر بــا مســئلة خشــونت، گــروه فعــال و جــوان جامعه می 
باشــد کــه ایجــاد آســیب هــاي جســمي و روانــی در ایــن گــروه 
ســني، موجــب وارد شــدن صدمــات اقتصــادي بــه جامعــه و از کار 
ــالوه،  ــردد )17(. بع ــي گ ــه م ــال کار در جامع ــروي فع ــادن نی افت
خشــونت یــک مســئله  فــردي نمــی باشــد و جزئــي از یــک نظــام 
یــا جریــان اجتماعــي اســت که زندگــي اجتماعــي افراد دیگــر و کل 
اجتمــاع را تهدیــد مــي کنــد )5(. لــذا، بــرای ســنجش ایــن متغیــر، 
نیــاز بــه وجــود ابــزاری روا و پایــا نیــز، مــی باشــد کــه بــا توجــه 
بــه بررســی هــای پژوهشــگر در پژوهــش هــای موجــود،  ابــزاری 
ــت نشــد.  ــر ورزش در خشــونت بزهــکاران را بســنجد، یاف ــه اث ک
ــر ورزش در خشــونت  ــدا »مقیــاس اث ــذا در پژوهــش حاضــر، ابت ل
بزهــکاران« طراحــی گردیــد. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه 
ــکار  ــر ورزش ــکار و غی ــکاران ورزش ــونت بزه ــر ورزش در خش اث

اســتان خوزســتان در ســال 1397-1398 انجــام شــد. 

روش کار
روش پژوهــش حاضــر دومرحلــه کیفــی- کمــی )روش شناســی( 
ــط پژوهــش  ــده اســت. محی ــام ش ــی- مقایســه ای انج و توصیف
نیــز در دو بخــش کیفــی و کمــی، در محیــط ندامتــگاه هــای 10  
گانــه اســتان خوزســتان یعنــی: ندامتــگاه مرکــزی اهــواز، ندامتــگاه 
ماهشــهر، ندامتــگاه بهبهــان، ندامتــگاه شوشــتر، ندامتــگاه رامهرمز، 
ــادان،  ــگاه آب ــول، ندامت ــگاه دزف ــلیمان، ندامت ــگاه مسجدس ندامت
ــت  ــالح و تربی ــون اص ــان( و کان ــدرزگاه زن ــپیدار )ان ــگاه س ندامت

اهــواز بــود.
جامعــه مــورد مطالعــه در مرحلــه کیفی شــامل12 تــن از کارمندان و 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علمــی- کاربــردی مرکــز آموزش 
ــگاه هــای خوزســتان  ــگاه هــا زیرمجموعــه ندامت منطقــه 3 ندامت
در رشــته هــای جامعــه شناســی، روان شناســی، حقــوق و تربیــت 
بدنــی بــود. نمونــه آمــاری در مرحلــه کیفــی بــه روش غیرتصادفــی 
و هدفمنــد 12 تــن )7 تــن کارمنــد و اعضــای هیــات علمــی و 5 
تــن بزهــکار(، انتخــاب و وارد پژوهــش شــدند کــه مصاحبــه هــا تــا 

زمــان اشــباع اطالعاتــی بــا نمونــه فــوق ادامــه یافــت. 
ــر ورزش  ــاس اث ــی »مقی ــی، طراح ــش کیف ــام بخ ــدف از انج ه
 Effect of Exercise on Criminals( »در خشــونت بزهــکاران
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Violence Scale( بــود. معیارهــای ورود و خــروج در بخــش کیفی 

بــرای بزهــکاران، داشــتن ســابقه کیفــری موثــر و بیــش از یــک 
ــدان و اعضــای  ــرای کارمن ــود. ب ــار و ســاکن شــهر خوزســتان ب ب
ــن 15- 25 ســال،  ــز، داشــتن ســابقه شــغلی بی ــات علمــی نی هی
اشــتغال در ســال هــای 1398-1397 از کارمنــدان یــا از اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه علمــی- کاربــردی مرکــز آمــوزش منطقــه 
3 ندامتــگاه هــای زیرمجموعــه ی ندامتــگاه خوزســتان )در رشــته 
ــی(  ــت بدن ــوق و تربی ــی، حق ــی، روان شناس ــه شناس ــای جامع ه
بــود. جهــت شــرکت در پژوهــش، رضایــت کامــل داشــتند. در ایــن 
بخــش، مصاحبــه بــا بزهــکاران بصــورت انفــرادی و مصاحبــه بــا 
 focus( کارمنــدان و اعضــای هیــات علمــی بصــورت گــروه مــدار
group interview( انجــام شــد. دلیــل اســتفاده از افــراد بزهــکار 

در بخــش کیفــی پژوهــش، کســب اطالعــات کامــل تــری بــود، 
زیــرا ایــن اطالعــات بــرای طراحــی ابــزاری کمــی بــرای ســنجش 

ــع شــود )18(.  ــد واق ــد مفی مفهــوم مدنظــر، می توان
در ایــن مرحلــه از کار، ابتــدا مفهــوم ورزش هــای گروهی، خشــونت 
ــود  ــاالت موج ــر مق ــروری ب ــع و م ــتفاده از مناب ــا اس ــکار ب و بزه
ــوزش و  ــز آم ــت مجــوز از »مرک ــا دریاف ــت. ســپس ب انجــام گرف
شــورای پژوهــش« و »مرکــز آمــوزش ندامتــگاه هــای خوزســتان« 
بــه ندامتــگاه هــا مراجعــه شــد و بــا همــکاری مدیــران مراکــز و 
توضیــح اهــداف پژوهــش، جمــع آوری داده هــا آغــاز و مصاحبــه 
نیمــه -ســاختاریافته انجــام شــد. جلســات مصاحبــه بنــا بــه نظــر 
شــرکت کننــدگان و ترجیحــاً در ندامتــگاه و جهــت ایجــاد محیطی 
آرام و بــدون هیاهــو، برگــزار شــد کــه پــس از انجــام مصاحبــه بــا 
ــه منظــور افزایــش  ــد. ب 12 تــن اشــباع اطالعاتــی، حاصــل گردی
دقــت مطالعــه و جلوگیــری از فراموشــی از دســتگاه ضبــط صــوت 
)هــم بــرای بزهــکاران و هــم کارمنــدان و اعضــای هیــات علمــی( 
ــت  ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــه، م ــواالت مصاحب ــد. س ــتفاده ش اس

بدیــن شــرح مــی باشــد:
ــر ســالمت بزهــکاران  ــری ب 1-  ورزش هــای گروهــی چــه تاثی

دارد؟
ــزان  ــر می ــری ب ــه تاثی ــی چ ــای گروه ــرکت در ورزش ه 2- ش
احتمــال بازگشــت مجــدد و یــا عــدم بازگشــت مجــدد بزهــکاران 

ــگاه دارد؟ ــه ندامت ب
3- تاثیــر ورزش هــای گروهــی بــر کاهــش یــا افزایــش خشــونت 

بزهــکاران چگونــه اســت؟
مصاحبــه هــای ضبــط شــده کلمــه بــه کلمــه روی کاغــذ آورده و 
بــه طــور همزمــان بــا فرآینــد جمــع آوری داده هــا تحلیــل شــدند. 

در تحلیــل داده هــای کیفــی مراحــل زیــر طــی شــد:
1- مــرور داده هــا 2- تدویــن راهنمــای کدگذاری 3- ســازماندهی 
داده هــا4- طبقــه بنــدی داده هــا 5- کدگــذاری بــاز 6-کدگــذاری 
ــی  ــل داده هــای کیف ــی تحلی ــزارش نهای ــن گ محــوری 7- تدوی

 .)19(
ــه  ــده، طبق ــی ش ــاس طراح ــای مقی ــارت ه ــمت، عب ــن قس در ای

ــدی شــد.  بن
ــه روش کیفــی، از نظــرات 10 تــن  ــوا ب ــد روایــی محت ــراي تأیی ب
ــازی و  ــا ابزارس ــط ب ــی مرتب ــت علم ــای هیئ ــین و اعض از مدرس
بزهــکاری اســتفاده شــد )18(. بــه ایــن صــورت کــه بــرای بررســی 
پایایــی و عینــی بــودن اطالعــات از نظــرات پژوهشــگران خــارج 
از مطالعــه، بهــره گرفتــه شــد و مقبولیــت )credibility( داده هــا، 
 )confirmability( ــد ــن )check peer(، تأیی ــری ناظری ــا بازنگ ب
 )dependability( ــا ــه ه ــات یافت ــا ثب ــان ی ــد؛ اطمین ــتفاده ش اس
بامطالعــه مجــدد کل داده هــا، از طریــق ویرایــش مطالــب مبهــم 
ــش  ــد. در بخ ــم گردی ــروری فراه ــب ض ــودن مطال ــه نم و اضاف
 Effect of( »کیفــی، »مقیــاس اثــر ورزش در خشــونت بزهــکاران
Exercise on Criminals Violence Scale( طراحــی گردیــد. 

ــارت  ــی و 36 عب ــه اصل ــی شــامل 5 درون مای ــج بخــش کیف نتای
بــود

 physical( 5 درون مایــه اصلــی شــامل ســالمت جســمانی
 10( )mental health( ســالمت روانــی ،)5 عبــارت: 5-1( )health

 no return( ؛ عــدم بازگشــت مجــدد بــه ندامتــگاه)عبــارت: 15- 6
 reduce( ؛ کاهــش خشــونت)6 عبــارت: 21- 16( )to prison

 group( و مشــارکت گروهــی )7 عبــارت: 28- 22( )violence

participation( )8 عبــارت: 36- 29( اســت. پاســخ دهــی لیکــرت 

5 درجــه ای بــه صــورت خیلــی کــم، کــم، متوســط، زیــاد، خیلــی 
ــر 180  ــره 36 و حداکث ــل نم ــود. حداق ــا 5  ب ــره 1 ت ــاد و از نم زی

نمــره مــی باشــد.
جهــت ســنجش روایــی ســازه از روش )تحلیــل عاملــی تاییــدی و 
اکتشــافی(، واگــرا )از طریــق روش روایــی واگــرای یگانــه- دوگانه( 
ــاخص  ــق ش ــرا )از طری )Heterotrait-Monotrait Ratio(، همگ
 Average Variance( شــده(  اســتخراج  واریانــس  متوســط 
ــی  ــی ترکیب ــی از روش پایای ــی پایای ــرای بررس Extracted( و ب

ــت در  ــج حاکیس ــد. نتای ــتفاده ش )Composite Reliability( اس
ــتر از  ــنامه بیش ــاد پرسش ــتخرج ابع ــس مس ــرا، واریان ــی همگ روای
ــی خــوب  ــی همگرای ــده روای ــه نشــان دهن ــد ک 0/70 بدســت آم
ابــزار اســت )جــدول 1(. همچنیــن روایــی همگــرای مولفــه هــای 
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ــدم  ــترک( 0/92، ع ــورت مش ــی )بص ــمانی و روان ــالمتی جس س
ــونت 0/61  ــش خش ــگاه 0/62، کاه ــه ندامت ــدد ب ــت مج بازگش
ــی  ــج پاپای ــالوه، نتای ــد. بع و مشــارکت گروهــی 0/68 بدســت آم
ــاخ و  ــب آلفاکرونب ــبه ضری ــا محاس ــی ب ــانی درون ــه روش همس ب
ضرایــب پایایــی ترکیبــی بــه ترتیــب شــامل: مشــارکت گروهــی: 
0/93 و 0/95، ســالمتی جســمی و روانــی: 0/91 و 0/96، کاهــش 
ــگاه 0/87 و  ــه ندامت ــدد ب ــت مج ــونت: 0/89 و 0/92، بازگش خش

ــود. 0/91 ب
در مطالعــه حاضــر، بــرای گــردآوری داده هــای کیفــی و کمــی، از 
مرکــز آمــوزش و شــورای پژوهــش و مرکــز آمــوزش ندامتــگاه-
هــای خوزســتان مجــوز کســب گردیــد. در مرحلــه کمــی، جامعــه 
آمــاری شــامل کلیــه بزهــکاران اســتان خوزســتان در ســال 98-
1397 بــود کــه شــامل12000 )ورزشــکار و غیرورزشــکار( بودند. به 
روش تصادفــی منظــم و بــر اســاس جــدول کرجســی و مــورگان 
ــن  ــا 291 ت ــن آن ه ــه در بی ــدند ک ــاب ش ــن انتخ ــداد 487 ت تع
ورزشــکار و 196 تــن غیــر ورزشــکار بودنــد.  بــا توجــه بــه اینکــه 
در پرونــده و فــرم هــای اطالعــات شــخصی بزهــکاران، ورزشــکار 
و غیرورزشــکار بــودن آن هــا، درج گردیــده بــود، لــذا بــه هنــگام 
نمونــه گیــری بزهــکاران ورزشــکار و غیرورزشــکار از هــم تمییــز 

داده مــی شــد. 
ــگر  ــه، پژوهش ــود ک ــورت ب ــن ص ــز بدی ــا نی ــع آوری داده ه جم
ــران،  ــا مدی ــی ب ــا و هماهنگ ــگاه ه ــه ندامت ــه ب ــس از مراجع پ
ــطح  ــیت و س ــن، جنس ــامل س ــناختی )ش ــت ش ــنامه جمعی پرسش
ــکاران« را  ــونت بزه ــر ورزش در خش ــاس اث ــالت( و »مقی تحصی
ــا توضیــح اهــداف پژوهــش  در بیــن بزهــکاران، توزیــع نمــود و ب
ــا  ــزار ه ــا اب ــد ت ــته ش ــا خواس ــه آن، از آن ه ــوط ب و مســائل مرب
ــرکت در  ــت ش ــد. جه ــخ دهن ــوده و پاس ــه نم ــت مطالع ــا دق را ب
پژوهــش، رضایــت کامــل داشــتند. همچنیــن نمونــه هــا هــر زمان 
کــه از ادامــه پژوهــش منصــرف مــی شــدند، مختــار بــه خــروج از 
ــتند.  ــه کار نداش ــرای ادام ــاری ب ــه اجب ــوده و هیچگون پژوهــش ب
مالحظــات اخالقــی نیــز بدیــن صــورت بــود کــه اطمینــان دادن 
بــه مشــارکت کننــدگان بــرای محرمانــه نگــه داشــتن نــام آن ها و 
حفــظ رازداری از اصــول اخالقــی ایــن پژوهــش بــود. جمــع آوری 
داده هــا در محیــط ندامتــگاه و حــدود یکمــاه بــه طــول انجامیــد. 
پاســخگویی بــه پرسشــنامه هــا محدودیــت زمانــی وجــود نداشــت. 
بــرای تحلیــل داده هــای بخــش کمــی، از نــرم افزارهــای آمــاری 
ــخه 23  ــی ال اس نس ــمارت پ ــخه 22 و اس ــی اس اس نس اس پ

اســتفاده شــد.  

یافته ها
ــزان  ــت می ــی از جه ــش کیف ــناختی بخ ــت ش ــات جمعی اطالع
تحصیــالت در بزهــکاران: 1 تــن ســیکل، 1 تــن کاردانــی، 2 تــن 
کارشناســی، 1 تــن ارشــد و در اعضــای هیــات علمــی و کارمنــدان: 
1 تــن کارشناســی، 3 تــن کارشناســی ارشــد، 3 تــن دکتــرا بودنــد.
همچنیــن از جهــت رده ســنی در بزهــکاران: 1 تــن 18-25 ســال، 
ــدان و  ــال و در کارمن ــاالی 33 س ــن ب ــال، 1 ت ــن 25-33 س 3 ت
ــاالی 33  ــن ب ــن 25-33 ســال، 6 ت ــات علمــی: 1 ت اعضــای هی
ســال بودنــد. همچنیــن از نظــر ســابقه شــغلی کارمنــدان و اعضای 
هیــات علمــی: 3 تــن 17-20 ســال، 2 تــن 20-23 ســال و 2 تــن 

بــاالی 23 ســال بودنــد.
ــان  ــردان و 46/4 را زن ــد را م ــز، 53/6 درص ــی نی ــش کم در بخ
ــا 55/2  ــداد ب ــترین تع ــالت بیش ــزان تحصی ــد. می ــکیل دادن تش
ــی  ــد کارشناس ــا 4/5 درص ــداد ب ــن تع ــم و کمتری ــد زیردیپل درص
ــد.  ــل بودن ــود. 43/1 درصــد مجــرد و 56/9 درصــد متأه ــد ب ارش
ــر بدســت  ــا، مقادی ــودن متغیره ــال ب ــرض نرم ــت بررســی ف جه
ــر  ــا 1/228- و ب ــیدگی از 0/042 ت ــاخص کش ــب ش ــده برحس آم
اســاس شــاخص چولگــی از 0/207- تــا 0/865- در نوســان بــوده 
کــه بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن مقادیــر دســت آمــده در بــازه 2- 
ــاخص  ــد. ش ــال دارن ــع نرم ــا توزی ــت داده ه ــوان گف ــا 2+ می ت ت
ــی  ــل کاف ــرای تحلی ــا ب ــداد نمونه ه ــه تع ــان داد ک KMO نش

اســت )0/933(. عــالوه بــر ایــن، نتایــج آزمــون کرویــت بارتلــت 
نشــان دهنــده  رد شــدن فــرض صفــر ایــن آزمــون بــود. بنابرایــن، 
ماتریــس همبســتگی بیــن عبــارت مقیــاس بــرای تحلیــل مناســب 

.)P < 0/001 و X2 = 9632/97( اســت
بررســی میــزان اشــتراک اولیــه )initial communality( و بعــد از 
ــود کــه اشــتراک اولیــه تمامــی  اســتخراج عامل هــا نشــانگر آن ب
ــتخراج  ــد از اس ــتراکات بع ــزان اش ــتند. می ــک هس ــر ی ــا براب آن ه
عامل هــا بــرای همــه متغیرهــا باالتــر از 50 درصــد )از حداقــل 54 
درصــد تــا حداکثــر 80 درصــد( و بیانگــر توانایــی آن هــا در تبییــن 
واریانــس متغیرهــای مــورد مطالعــه اســت. )جــدول1( مقادیــر ویژه 
)eigenvalues( و واریانــس تبییــن شــده مربــوط بــه هــر عامــل را 
نشــان می دهــد. در مجمــوع 4 عامــل، حــدود 70/8 درصــد از کل 
واریانــس متغیرهــای اصلــی پژوهــش را تبییــن می نمایــد. در روش 
 )varimax( ــس ــی از روش واریماک ــش عامل ــرای چرخ ــر ب حاض

اســتفاده شــده اســت. 
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جدول 1: عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی

درصد تجمعی واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژه بعد از چرخشمقدار ویژهعامل هاردیف
13/025/3823/3723/37اول1
1/364/2218/3441/71دوم2
1/053/5815/5657/26سوم3

0/853/1113/5470/80چهارم4

جدول2: واریانس مستخرج از متغیر ها و همبستگی بین آن ها

بازگشت مجدد به ندامتگاهکاهش خشونتسالمتیمشارکت گروهیمتغیر
0/826مشارکت گروهی

0/6900/959سالمتی
0/8160/7750/779کاهش خشونت

0/8670/7150/7930/784عدم بازگشت مجدد به ندامتگاه

در )جــدول 2(، اعــداد اصلــی روی قطــر اصلــی، واریانس مســتخرج 
ــتند و  ــاالی 0/7 هس ــی ب ــه همگ ــد ک ــی باش ــل م ــده از عوام ش

اعــداد دیگــر همبســتگی بیــن عوامــل را نشــان مــی دهنــد.
بــه منظــور ارزیابــي الگــو مفهومــي پژوهــش و همچنیــن اطمینــان 
ــان متغیرهــاي  ــي می ــا عــدم وجــود رابطــه علّ ــن از وجــود ی یافت
پژوهــش و بررســي تناســب داده هــاي مشــاهده شــده بــا الگــوی 
مفهومــي پژوهــش، فرضیــه هــاي پژوهــش بــا اســتفاده از الگــوی 
ــاي  ــي ه ــه خروج ــدند. در ادام ــون ش ــاختاري آزم ــادالت س مع

نــرم افــزار Smart PLS، بــراي داده هــاي مــورد بررســي نشــان 
داده شــده اســت. در ادامــه، هــر فرضیــه، بــه طــور جداگانــه مــورد 
تحلیــل قــرار مــي گیــرد. )T-value(، معنادار بــودن اثــر متغیرها را 
بــر هــم نشــان مــي دهنــد. اگــر T-Value بیشــتر از قــدر مطلــق 
1/96 باشــد، وجــود رابطــه میــان متغیرهــا تأییــد مــي شــود و اگــر 
T-Value کمتــر از قــدر مطلــق 1/96 باشــد، وجــود رابطــه میــان 

متغیرهــا رد مــي شــود.
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خالصه نتایج پژوهش به صورت زیر است:
 جدول3: نتایج متغیرهای الگوهای آزمون شده

نتیجهمقدار  tضریب همبستگیضرایب
تأیید0/63016/304مشارکت گروهی ← عدم بازگشت مجدد به ندامتگاه

تأیید0/69022/661مشارکت گروهی ← سالمتی
تأیید0/53811/481مشارکت گروهی ← کاهش خشونت

تأیید0/4048/362سالمتی ← کاهش خشونت
تأیید0/1633/543سالمتی ← عدم بازگشت مجدد به ندامتگاه

تأیید0/1533/148کاهش خشونت ← عدم بازگشت مجدد به ندامتگاه

در )جــدول 3( خالصــه الگــو ذکــر شــده اســت کــه شــامل ارتبــاط 
دو متغیــر و جهــت ارتبــاط آن هــا بــا هــم هســت. مقــدار t بــرای 
همــه روابــط از 1/96 بزرگتــر اســت و نشــان مــی دهد همبســتگی 

هــا معنــا دار هســتند. 

بحث
پژوهــش حاضــر در بخــش کیفــی بــا هــدف طراحــی »مقیــاس اثر 
ــر  ورزش در خشــونت بزهــکاران« و در بخــش کمــی، مقایســه اث
ورزش در خشــونت بزهــکاران ورزشــکار و غیــر ورزشــکار اســتان 

خوزســتان انجــام شــد. 
ــر ورزش در خشــونت بزهــکاران«  در بخــش کیفــی، »مقیــاس اث
ــمانی،  ــالمت جس ــن س ــا عناوی ــاس ب ــارت و 5 زیرمقی ــا 36 عب ب
ــگاه، کاهــش  ــه ندامت ــدم بازگشــت مجــدد ب ــی، ع ســالمت روان

خشــونت و مشــارکت گروهــی طراحــی و روان ســنجی گردیــد. بــا 
توجــه بــه بررســی هــای پژوهشــگر، مقیاســی کــه تاثیــر ورزش در 
خشــونت بزهــکاران را مــورد ســنجش قــرار دهــد، یافــت نگردیــد 
ــای  ــنجش از ابزاره ــت س ــط، جه ــر مرتب ــای اخی ــش ه و پژوه
پژوهشــگر ســاخته ای اســتفاده نمــوده بودنــد. بعنــوان مثــال، عرب 
نــژاد و یــزدان پنــاه )5( در پژوهــش خــود ابــزاری جهــت ســنجش 
عوامــل مرتبــط بــا خشــونت و ســابقة آن در بیــن جوانــان، ابــزاری 
را طراحــی نمــود کــه ایــن ابــزار، دارای 12 عبــارت و 4 زیرمقیــاس 
بــا عنــوان تصــور از خــوردن برچســب منحــرف )2عبــارت(، توجیــه 
عمــل مجرمانــه )4 عبــارت(، رفتــار خشــن بــا فــرد/ تنبیــه بدنــی 
ــوده  ــارت( ب ــواده )2عب ــار خشــن در خان ــارت(، مشــاهده رفت )4عب
اســت. روایــی ابــزار طراحــی شــده را فقــط از نــوع روایــی محتــوا 
ســنجید کــه نتایــج روایــی محتــوا گــزارش نشــده اســت و پایایــی 
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ابــزار بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ 
ــور از  ــای تص ــاس ه ــرای زیرمقی ــرار داده و ب ــنجش ق ــورد س م
خــوردن برچســب منحــرف، توجیــه عمــل مجرمانــه، رفتــار خشــن 
ــه  ــواده ب ــن در خان ــار خش ــاهده رفت ــی، مش ــه بدن ــرد/ تنبی ــا ف ب
ترتیــب 0/58، 0/70، 0/82 و 0/77 بدســت آورد. بــا وجــود اینکــه 
ــی  ــزار نامبــرده خشــونت را مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد ول اب

تاثیــر ورزش را نمــی توانــد در خشــونت بزهــکاران بســنجد. 
ــود  ــش خ ــژاد )20( در پژوه ــی ن ــه و بابای ــی فاطم ــن بن همچنی
ــکاب جــرم در  ــا ارت ــزاری جهــت ســنجش عوامــل اجتماعــی ب اب
بیــن زنــان ندامتگاهــی را طراحــی نمــود کــه فقــط بــه ســنجش 
ــا  ــی ب ــانی درون ــه روش همس ــزار ب ــی اب ــوا و پایای ــی محت روای
محاســبه ضریــب آلفاکرونبــاخ ابــزار اکتفــا نمودنــد. ابــزار طراحــی 
ــه صــورت اختصاصــی، خشــونت را نمــی ســنجد و هــم  شــده ب
اینکــه فقــط یــک نــوع روایــی و پایایــی را ســنجیده اســت. لــذا بــا 
توجــه بــه پژوهــش عــرب نــژاد و یــزدان پنــاه )5( و بنــی فاطمــه 
و بابایــی نــژاد )20(، ابــزاری کــه بتوانــد اثــر ورزش در خشــونت در 

بزهــکاران را بســنجد، طراحــی یافــت نشــد.
در بخــش کمــی پژوهــش نیــز نتایــج بطــور کلی نشــانگر ایــن بود 

کــه در بزهــکاران ورزشــکار، بین مشــارکت گروهی و ســالمت، 
ــت  ــتگی مثب ــدد همبس ــت مج ــدم بازگش ــونت و ع ــش خش کاه
و معنــادار وجــود دارد. نتایــج حاکیســت ورزش بــا ســالمتی 
همبســتگی مثبــت و معنــاداری داشــته اســت. در ایــن راســتا، نتایج 
ــر معنــي  مطالعــه دیگــری نشــان داد ورزش هــوازي موجــب تاثی
داري بــر شــکایات جســماني بزهــکاران مالــی و بزهــکاران دارای 
 Meek& اعتیــاد، داشــته اســت )13(. بعــالوه، یافتــه های پژوهــش
Lewis )16( نشــان داد ورزش و فعالیــت جســمانی ســبب افزایــش 

ــج پژوهــش  ــن راســتا، نتای ســالمت بزهــکاران مــی باشــد. در ای
Larrabee Sonderlund  و همــکاران )21( نشــان داد میــزان 

ــکار،  ــراد غیرورزش ــه اف ــکار نســبت ب ــت ورزش خشــونت در جمعی
کمتــر اســت. بعــالوه، ورزش ســبب کاهــش بازگشــت مجــدد بــه 

ندامتــگاه مــی شــود.
ــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه ســالمتی  از ســوی دیگــر، نتای
ســبب عــدم بازگشــت مجــدد بــه ندامتــگاه، مــی شــود. همچنیــن 
ســالمتی ســبب کاهــش خشــونت در بزهــکاران، شــده اســت. در 
ــنام و مســعودی )14( نشــان  ــج پژوهــش خوش ــتا،  نتای ــن راس ای
داد اگرچــه بیــن پرخاشــگری بزهــکاران ورزشــکار و غیرورزشــکار 
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد، ولــی بزهــکاران ورزشــکار نســبت 
ــذا  ــد.  ل ــری دارن ــگری کمت ــکار پرخاش ــکاران غیرورزش ــه بزه ب

احتمــال بازگشــت مجــدد بــه ندامتــگاه کمتــر مــی شــود.
بعــالوه، یافتــه هــای مطالعــه حاضــر نشــان داد کاهــش خشــونت 

در بزهــکاران ســبب کاهــش احتمــال بازگشــت مجــدد بــه 
ــیدی و  ــج پژوهــش رش ــتا نتای ــن راس ــود. در ای ــی ش ــگاه م ندامت
ــرم و  ــرار ج ــدم تک ــا ع ــط ب ــل مرتب ــت عوام ــی )22( حاکیس برات
عــدم بازگشــت مجــدد بــه ندامتــگاه( زنــان بزهــکار در دو گــروه: 
عوامــل بیرونــي تأثیرگــذار بــر عــدم تکــرار جــرم و عوامــل درونــي 
ــر عــدم تکرارجــرم، تقســیم بنــدی مــی گــردد؛ کــه  تأثیرگــذار ب
ــج پژوهــش رشــیدی و  ــج پژوهــش حاضــر و نتای همســویی نتای
براتــی )22( در خصــوص عوامــل تاثیرگــذار )از جملــه کالس هــای 
مشــاوره و روان شناســی( کــه در مدیریــت خشــم بزهــکاران، مفیــد 

بــوده، اشــاره نمــود.

نتیجه گیری
ــزار »مقیــاس اثــر ورزش در خشــونت  در بخــش کیفــی نتایــج، اب
بزهــکاران« بــا 36 عبــارت و 5 درون مایــه طراحــی گردیــد. نتایــج 
بخــش کمــی نیــز نشــان داد کــه تاثیــر ورزش بــر کاهش خشــونت 
بزهــکاران ورزشــکار، در مقایســه با بزهــکاران غیرورزشــکار معنادار 
ــونت  ــش خش ــر ورزش در کاه ــه تاثی ــت ب ــا عنای ــت. ب ــوده اس ب
ــه- ــئولین، برنام ــران و مس ــود مدی ــی ش ــنهاد م ــکاران، پیش بزه

هــای منظــم و گســترده تــری جهــت ایجــاد کالس هــا و امکانات 
ورزشــی در ندامتــگاه هــا، اتخــاذ نماینــد. از جملــه محدودیــت های 
ــود اول  ــاره نم ــه اش ــن دو نکت ــه ای ــوان ب ــی ت ــش، م ــن پژوه ای
ــه هــای ایــن پژوهــش، چــون  ــه اینکــه نمون ــا توجــه ب اینکــه: ب
ــه ســایر  ــج ب ــم نتای ــد، در تعمی بزهــکاران اســتان خوزســتان بودن
ــزار  ــاط نمــود؛ دوم اینکــه چــون اب اســتان هــا مــی بایســت احتی
طراحــی شــده، یــک ابــزار خودگزارشــی بــوده، لــذا در یافتــه هــای 

پژوهــش مــی توانــد تاثیرگــذار بــوده باشــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه مســتخرج از پایــان نامه دکتــراي پرویز بابادی در رشــته 
ــر محمدرضــا  ــای دکت ــی آق ــه راهنمای جامعــه شناســی ورزش و ب
اســمعیلی بــا کــد14092377118772 در تاریــخ 1398/11/16 
ــد. در  ــی باش ــوب م ــران جن ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس در دانش
ــکاران                                                                                              ــوص بزه ــه خص ــدان و ب ــران، کارمن ــه مدی ــن از کلی ضم
ندامتــگاه هــای اســتان خوزســتان کــه در ایــن پژوهــش همــکاری 

داشــتند، نهایــت تشــکر و قدردانــی مــی گــردد.

تضاد منافع
ــی در  ــه تضــاد منافع ــه هیچ گون ــد ک ــح می کنن نویســندگان تصری

مقالــه حاضــر وجــود نــدارد.
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