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Abstract 
Background and Aim: The harsh environment and conditions of serving in prison endanger the mental health 

of soldiers and affect their level of aggression and life satisfaction. The purpose of this study was to compare the 

level of life satisfaction and aggression dimensions of soldiers based on the type of sport (water or land) and their 

marital status. 

Methods: The statistical population was all soldiers serving in the Mazandaran prison organization, north of 

Iran, in 2022. The soldiers of 3 prisons, Babol, Sari, and Tonkabon, were selected as the research sample by 

random cluster sampling (n=169) and finally 153 complete questionnaires were analyzed. Data were collected 

with three questionnaires; demographic information, Diener's life satisfaction and Makarowski's aggression, and 

with 3 dimensions going ahead, tripping up, and assertiveness.  

Results: The life satisfaction has a significant difference between land and water sports soldiers, and water 

sports soldiers have higher life satisfaction (P<0.05). The mean aggression dimensions of the water sports group 

is lower than the land sports group, which is statistically significant (P<0.05) except for the assertiveness 

dimension. Single soldiers are more satisfied with life than married soldiers, but this difference is not statistically 

significant (P<0.05). Also, there is no significant difference in the mean dimensions of aggression between 

married and single soldiers (P<0.05).  

Conclusion: According to the current findings that showed water sports soldiers have higher life satisfaction 

and less aggressive dimensions than land sports soldiers, in order to increase life satisfaction and reduce soldiers' 

aggression, it is suggested that recreational and educational water sports programs should be part of the soldiers' 

leisure time programs. 
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  دریا طب مجله
 1041 بهار ،1 شماره ،5 هدور

 04-55: صفحات
 10.30491/5.1.47 

 f.farzan@umz.ac.ir . پست الکترونیک:فرزانفرزام  :نویسنده مسئول*

 .ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایرانگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم  آدرس: 

 

 

 
 

 اساس ها برسربازان در حال خدمت در زندان میزان رضایت از زندگی و ابعاد پرخاشگری مقایسه

 زمینی()آبی یا  ورزش نوعوضعیت تأهل و 

 
 3 ، سید محمدحسین رضوی* 1 فرزان، فرزام 1 زینب ناصری

 
 انشگاه مازندران، بابلسر، ایرانگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، د ارشد رشته مدیریت ورزشی، کارشناس 1

 ایران علمی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر،دانشیار و عضو هیئت 2
 علمی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایراناستاد و عضو هیئت 3

 

 25/50/1051 پذیرش مقاله:     11/50/1051 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 از و رضایت سطح پرخاشگریاندازد و به مخاطره می را محیط و شرایط سخت خدمت در زندان، سلامت روان سربازان ف:هدزمینه و 

 بر اساس نوع ورزش سربازان پرخاشگری ابعاد و زندگی از رضایت میزان مقایسهمطالعه این هدف . دهدیم قرار تأثیر آنها را تحت زندگی

 و وضعیت تأهل آنها بود. )آبی یا زمینی(

بودند که  1055در سال  مازندران استان هایزندان حال خدمت در سازمان وظیفه در کارکنان پژوهش تمامی آماری جامعه :هاروش

 پرسشنامه 103و نهایتاً  (n=111) شدند پژوهش انتخاب عنوان نمونهای بهتصادفی خوشه گیرینمونه با تنکابن و ساری بابل، زندان 3سربازان 

 بعد 3 و با Makarowski یپرخاشگر و Diener یزندگ از تیرضا، شناختی جمعیت اطلاعات پرسشنامهبا سه ها کامل تحلیل شد. داده

  .آوری شدجمع یورزجرات و شخص بیتخر هدف، شبردیپ

های آبی رضایت از زندگی رشته سربازاندارد و  معناداری با یکدیگر تفاوت زمینی و آبی هایزندگی سربازان رشته از رضایت :هایافته

ورزی ازنظر جز بعد جراتزمینی است که به هایآبی کمتر از گروه ورزش هایگروه ورزش میانگین ابعاد پرخاشگری .(P<50/5) بالاتری دارند

سربازان مجرد نسبت به سربازان متأهل رضایت از زندگی بیشتری دارند اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار  .(P<50/5)آماری معنادار است 

 .(P>50/5)معناداری وجود ندارد  ربازان متأهل و مجرد تفاوتس پرخاشگری ابعاد میانگینهمچنین در  (.P>50/5)نیست 

های ههای ورزشی آبی نسبت به سربازان رشتسربازان مشغول به خدمت در زندان رشته دهدنتایج که نشان می به توجه با: گیرینتیجه

زندگی و کاهش پرخاشگری سربازان مشغول به  از منظور افزایش رضایتبه ؛زندگی بالاتر و ابعاد پرخاشگری کمتری دارند از زمینی رضایت

 .های اوقات فراغت سربازان قرار گیردصورت تفریحی و آموزشی جزء برنامهی ورزشی آبی بههابرنامه شودخدمت در زندان پیشنهاد می

 
 .، زندانورزی، سلامت روان، سربازهای آبی، جراترزشو :هاکلیدواژه
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 مقدمه
همراه با  بزرگسالی اولیه ورود به مرحله ،زندگی انسان در
ینده آ گیری دربارهزندگی، تصمیم گیری نگرش جدید دربارهشکل
 ای حساس و پیچیدههای مختلف دورهعهده گرفتن مسئولیت و بر

ها پا نهادن به دوره خدمت سربازی ولیتاست. یکی از این مسئ
دشوار و  هایاست که به علت رویارویی با شرایط و موقعیت

های نظامی رویدادی مهم در های خاص محیطحساسیت و ویژگی
ها به دلیل شود. گذراندن دوره خدمت در زندانزندگی محسوب می

اتب مر شرایط نامناسب فیزیکی زندان، روابط کاملاً رسمی، سلسه
و بسته، ارتباط کم با بیرون زندان،  اداری بالا، محیط خشک، خشن

همانند  های مختلفروابط اجتماعی محدود در زندان و مأموریت
افزایش فشارهای انتقال مجرمین به دادگاه و بیمارستان سبب 

 پرخاشگری .(1) شودروانی و رفتارهای پرخاشگرانه سربازان می
 افسردگی اجتماعی نظیر و روانی سنگین بارآثار زیان ممکن است

 .(2) داشته باشد دنبال را به خودکشی افکار و
 صدمه نیت با رفتاری پرخاشگری Berkowits اساس نظر بر

از نوع  است که این آسیب عمدی ممکناست  دیگری به زدن
 تربه تبیین برای پژوهشگران از . برخی(3) روانی یا جسمانی باشد

طبق نظر  برآمدند. بر آن ابعاد شناسایی دنبال به مفهوم پرخاشگری،
Makarowski و همکاران پرخاشگری شامل سه بُعد پیشبرد 

هدف  . در بُعد پیشبرد(0) ورزی استجرات و شخص تخریب هدف،
زم های لامهارت اگر حتی هستند، شدن برنده دنبال به افراد همواره

قوق پایمال کردن حو  دیگران به را نداشته باشند و با زیان رساندن
 در بُعد تخریب شخص فرد احساس برتری .(0) شوند سایرین برنده

 با تعامل و نادیده گرفتن حقوق آنها را دارد. در دیگران به نسبت
 .(1)داند پرخاشگری می سزاوار را دیگری و محق را خود دیگران
ای نیازها، افکار، احساساتش را به شیوه فرد ورزیجراتدر بُعد 

و بدون ملایمت، همراه با عصبانیت و برخورد تند و  سازگارانهیرغ
 .(7)کند شدید ابراز می

زندان موجب کاهش  پراسترس و پرسروصدا خدمت در محیط
 کنندهارزیابی زندگی از شود. رضایترضایت از زندگی سربازان می

 شرایط از فرد مثبت نگرش خرسندی و ذهنی که بیانگر جامع
کاهش  .(0،1) است خود معیارهای اساس بر آن ابعاد تمام زندگی و
جسمانی و روانی  سلامت زندگی، زندگی، سطح کیفیت از رضایت

 .(1-11)دهد را کاهش می
های پیشین شرکت در انواع بر اساس نتایج بسیاری پژوهش

تواند سبب افزایش رضایت از زندگی و کاهش مختلف ورزش می
بل از دوره ورزش و گروه رفتارهای پرخاشگرانه نسبت به ق

نتایج پژوهشی بر روی سربازان پدافند  .(13،12)غیرورزشکار شود 
هوایی نشان داد میزان رضایت از زندگی سربازان رابطه مستقیمی 

 ورزشی و تفریحی امکانات با ورزش اوقات فراغت آنها دارد و وجود
. (13) دهدرا افزایش می زندگی سربازان خدمت رضایت از محیط در

 فشار و اتفاقات با ههمواج و برخورد در کنندمی ورزش که افرادی

روز ی بکمتر پرخاشگری بیشتری دارند و سازگاری معمولاً روانی
های ارتباط نوع رشته ورزشی و پرخاشگری بررسی . دربارهدهندمی

قبلی پژوهشگران برای مقایسه تأثیر انواع مختلف ورزش بر میزان 
برخوردی )تماسی( و غیربرخوردی  دسته بر دوپرخاشگری، بیشتر 

 .(10)اند )غیرتماسی( تأکید داشته
خشکی  ها در سه دستهورزش Millerبندی اساس تقسیم بر

شنا و  سواری،موج روی، آبی مانندسواری و پیادهمانند دوچرخه
. ورزش (10)شود بندی میدسته گلایدر و سواری،هوایی مانند کایت

های خاص خود را دارد مانند ها ویژگیاین محیط یک از در هر
حرکتی  توسعه دامنه و گسترش خاصیت شناوری آب که موجب

 های جسمانی استآسیب با برای مقابله ایمن شود و محیطیمی
های آبی و زمینی اغلب ورزش تفاوت دو دسته درباره .(17،11)

جسمانی، شده معطوف به بررسی عملکرد های انجامپژوهش
 هایکاوش اساس و بر (10-25)اند بخشی و اثر درمانی بودهتوان

پژوهشگران مطالعات کمی به بررسی متغیرهای  گرفته صورت
شناختی نظیر رضایت از زندگی و پرخاشگری پرداخته است روان

(15،17،11). 
 ریپرخاشگ و زندگی از رضایت تواند بامی دیگری که متغیر
 العاتمط از در بسیاری. است تأهل وضعیت باشد ارتباط در سربازان

 دگیزن از رضایت کمتر و پرخاشگری نسبت به مجردها متأهل افراد
، اگرچه برخی از مطالعات تفاوت (21-23) اندرا نشان داده بالاتری

نشان  زندگی از رضایت و وضعیت تأهل با پرخاشگری معناداری بین
 .(20-21، 2) ندادند
سلامت سربازان در حال خدمت در  حفظاهمیت  به توجه با
در پاسخ به این  سعی پژوهش این ،ها و خلأ پژوهشی موجودزندان

سؤالات دارد که آیا تفاوتی بین میزان رضایت از زندگی و ابعاد 
های آبی و زمینی وجود دارد؟ آیا میان پرخاشگری سربازان رشته

 أهلو مت ردو ابعاد پرخاشگری سربازان مج زندگی از میزان رضایت
 از ترضای میزان مقایسه هدف این پژوهش؟ بنابراین متفاوت است

بر اساس نوع ورزش فراغتی  سربازان پرخاشگری ابعاد و زندگی
 .زمینی( و وضعیت تأهل آنها است و )آبی

 

 هاروش
 طرح پژوهش

 و بر اینوع مقایسه از حسب روش پژوهش بر حاضر مطالعه
ابزار پرسشنامه  های آن باو داده کاربردی است نوع از حسب هدف

 است. گردآوری شده میدانی صورتبه

 گیرینمونه و نمونه جامعه،
حال خدمت  وظیفه در کارکنان پژوهش تمامی آماری جامعه
بودند و با  1055در سال  مازندران استان هایزندان در سازمان
و  %10با در نظر گرفتن توان آماری  فرمول کوکران استفاده از

 محاسبه شد. برای نفر 101نمونه  ، حجم50/5سطح معناداری آلفا 
زندان  15از بین  ای،خوشه گیرینمونه روش با هانمونه گزینش
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 و همکاران ناصری/  05

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 یک تصادفی طوربه جغرافیایی پراکندگی ملاک اساس بر استان
 از بابل، مرکزی زندان خوشه از. شد انتخاب خوشه نمونه از هر

 ابانتخ تنکابن زندان خوشه غربی از و ساری زندان خوشه شرقی
 مارش تمام صورتدر هر زندان به با توزیع پرسشنامه شدند؛ سپس

 پرسشنامه 11 نهادن کنار از پس (.n=111)آوری شد ها جمعداده
 شدند. نهایی وارد تحلیل پرسشنامه 103، نهایتاً ناقص

 اجرا روش
 هدانشگا از نامهمعرفی اخذ با پژوهشگران ،پژوهش اجرای برای
 تربیتی و تأمینی اقدامات و هامرکزی زندان به سازمان مازندران

مازندران واقع در مرکز استان شهر ساری مراجعه کردند و  استان
 هایها هماهنگیپس از اخذ مجوز پژوهش از سوی سازمان زندان

 تنکابن انجام و ابل، ساریهای ببرای اجرای پژوهش با زندان لازم
 ایههماهنگی با شد. با توجه به شرایط امنیتی و حفاظتی زندان

 وسطت هاتنکابن پرسشنامه و های زندان بابل، ساریزندان مدیریت
 اختیار در و شد آوریجمع و توزیع سازمان در آن زندان نماینده

 آشناییتجربه و  سازمانی هاینماینده .گرفت قرار پژوهشگران
کامل با امور پژوهش را داشتند و توضیحات کامل درباره سؤالات 
به آنها داده شد تا در صورت ابهام یا سؤال سربازان بتوانند به آن 

آن نمایندگان سازمانی در صورت سؤال و  پاسخ دهند. علاوه بر
شبهه امکان تماس هر زمان را با شماره تلفن پژوهشگران را 

 داشتند.

 رود و خروج به مطالعهو معیارهای
 گذراندن خدمت وظیفه سربازی ؛های ورود به پژوهشاز ملاک

ر تمایل به شرکت د وهای تنکابن، ساری و بابل یکی از زندان در
 صورت کارکنان وضعیت اشتغال به ؛مطالعه بود. از شرایط خروج

به  رضایتوظیفه زندان )رسمی، پیمانی و قراردادی(، عدم یرغ
های پژوهش شرکت و عدم همکاری و پاسخگویی به پرسشنامه

 بود.

 گیریابزارهای اندازه

شناختی  جمعیت شامل پرسشنامه اطلاعات ابزارهای پژوهش
تحصیلات و نوع رشته ورزشی که  تأهل، میزان وضعیت )سن،

 و Diener زندگی از رضایت پردازند(،پاسخگویان به آن می
 .ودب Makarowskiپرخاشگری 

 پرسشنامه رضایت زندگی
و  Diener خودگزارشی تک عاملی و کوتاه را مقیاس این

 زندگی از رضایت سنجش با هدف 1100همکاران در سال 

. نسخه ابتدایی این ابزار (0) سنی مختلف تهیه کردند هایگروه
 15سؤال بود که پس از بررسی و بازنگری بسیار ابتدا به  00دارای 

 معنی در نسخهشد سپس با حذف سؤالات همسؤال کاهش داده 

 اساس سؤال بر هر دهیسؤالی ارائه شد. نمره 0نهایی به شکل 

( تنظیم 0( تا کاملاً موافقم )1لیکرت از کاملاً مخالفم ) ارزشی 0طیف 
 قرار داشت. نمره 20تا  0 سؤالات در دامنه شده بود و مجموع نمره

 پایین است و نمره زندگی از فرد بیشتر رضایت دهندهنشان بالا

در کشورهای  مقیاس این .(1) است از زندگی نارضایتی دهندهنشان
 و کره جنوبی (20) عربی متحده ، امارات(27) بسیاری نظیر ترکیه

 گرفته است و ضریب یابی و روایی سنجی قرار مورد اعتبار (11)
 نتایجنمودند.  گزارش 01/5 تا 02/5 بین را پرسشنامه این آلفای

 این سنجیروان خصوصیات بررسی با هدف ایران پژوهشی در
دانشجو نشان داد هماهنگی درونی  055شامل  اینمونه در مقیاس

نتایج  است و 77/5و پایایی باز آزمایی آن برابر با  00/5برابر با  آن
ودن بتک عاملی  دهندهآن نشان تأییدیتحلیل عاملی اکتشافی و 
 مقیاس در این .(21) است Dienerی مقیاس رضایت از زندگ

 استفاده شده و کشور از خارج و داخل بسیاری در هایپژوهش
 .(21)است  شده تائید آن پایایی و روایی

 پرخاشگری پرسشنامه
Makarowski ی راگزارش کوتاه خود این مقیاس همکاران و 

پیشبرد  بعد 3با هدف ارزیابی پرخاشگری در قالب  2512سال  در
( سؤال 0) ورزیجرات و( سؤال 0) شخص تخریب ،(سؤال 0) هدف

. سؤالات این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت (0) طراحی کردند
( پاسخ داده شدند. 0( تا کاملاً موافقم )1از کاملاً مخالفم ) ایگزینه 0

Makarowski و محتوایی روایی تعیین برای (1)همکاران  و 
بار اعت تعیین برای و کردند استفاده خبرگان نظرات آن از ظاهری

 بزرگسال مرد و زن 101 توسط پرسشنامه تکمیل ای بامطالعه در
 بعد برای کرونباخ آلفای ضریب مقدار( سال 02 تا 11) لهستانی
 01/5 ورزیجرات و 00/5 شخص تخریب ،03/5 هدف پیشبرد

 لفمختهای روایی و پایایی این پرسشنامه به زبان. محاسبه شد
 .(0)است  گرفته مورد تائید قرار

 هاپرسشنامه پایایی و روایی
ها به روش روایی صوری پرسشنامه اعتبار ینتعی رایب

 گاهیدانش اتیداس از نفر 15 اراختی در پژوهش هایپرسشنامه
 تیدرس میزان با رابطه در که گرفت قرار زمینه، این در صمتخص

 اعتبار اهآن نهایتاً و کردند نظر رازپرسشنامه اب سؤالات شفافیت و
 ایر مطالعهد نیز پایایی منظور تعیینتأیید کردند. به را پرسشنامه

 آلفای به روش همسانی درونی با ضریب نمونه 35 مقدماتی شامل
آمده از دستبه اساس نتایج قرار گرفت. بر گیریمورداندازه کرونباخ

 75/5تر از ( مقادیر بیش1-)جدول کرونباخ آلفای آزمون ضریب
 مناسب پایایی از حاکی که پژوهش هایپرسشنامه سؤالات برای

 بود. پژوهش ابزارهای

 های آماریآزمون
شناسی های جمعیتتوصیف ویژگی توصیفی برای از آمار

ای هتوزیع فراوانی، درصد فراوانی و توصیف ویژگی سربازان شامل
 حداقل وقبیل میانگین، انحراف معیار،  متغیرهای پژوهش از

مقادیر پرت و چولگی و برای بررسی  و حداکثر، مقدار کشیدگی
 آزمون شد. همچنین برای ای استفادهجعبه از نمودار گمشده
مستقل  tاز آزمون  هاداده توزیع بودن نرمال به توجه ها بافرضیه
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نسخه  SPSS افزار آمارینرم کمک به 50/5داری در سطح معنی
 .شد انجام 23

 اخلاقی ملاحظات
 شده در بیانیه هلسینکیدر این پژوهش تمام موارد مطرح

(Helsinki) ار و گونه اجبت کاملاً اختیاری و بدون هیچرکاشنظیر م

با آگاهی کامل از اهداف پژوهش، محرمانه ماندن اطلاعات هویتی 
 پاسخگویان با فاقد نام بودن پرسشنامه، آگاهی از نتایج پژوهش در

ایمیل و تلفن تماس نویسندگان در پرسشنامه  صورت تمایل با ذکر
 ت،صداق و بدون ضرر بودن برای پاسخگویان رعایت شد. همچنین

 متنی رعایت متنی و پایاندرون استناددهی در دقت و داریامانت
 شد. پرهیز پژوهش هایداده تحلیل در سوگیری از و شد

 
 ضریب آلفای کرونباخآزمون  نتایج. 1-جدول

 کرونباخ آلفای ضریب تعداد نمونه تعداد سؤال بعد متغیر

 01/5 35 0 پیشبرد هدف پرخاشگری

103 01/5 

 01/5 35 0 شخص تخریب

103 01/5 

 15/5 35 0 ورزیجرات

103 00/5 

 07/5 35 0 رضایت از زندگی

103 02/5 

 
 

 نتایج
 ( متأهل%0/1نفر ) 10 کننده در پژوهش،شرکت سرباز 103 از

 سنی در دامنه (%1/00)سرباز  11. بودند ( مجرد%2/15نفر ) 130و 
سرباز  1سال،  20تا  21بین ( %3/05) سرباز 77سال،  25 تا 10 بین

سال  35 از بالاتر (%7/5)سرباز  1سال و  35تا  21 بین (1/3%)

بود. بر اساس  سال 2/21±3/2سنی سربازان  و میانگین بودند
نفر  112 دیپلم، زیر (%1/21سرباز ) 33میزان تحصیلات نیز 

دارای مدرک تحصیلی کاردانی  (%2/0نفر ) 0( دیپلم و 2/73%)
 بودند.
 71/2در دامنه  پژوهش یرهاین متغیانگیم، 2-اساس جدول بر

همچنین  .هستند 3 یعنی وسط حد نزدیک به دارد کهقرار  15/3 و
 -3 و 3 در دامنه کشیدگی و -1 و 1 در دامنه مقادیر چولگی

 .های پژوهش استتوزیع نرمال داده دهندهنشان

، 3-مستقل در جدول t آزمون آمده ازدستاساس نتایج به بر
زمینی و  هایزندگی سربازان ورزشکار رشته از رضایت میانگین

( و p=51/5و  t=-00/3دارد ) معناداری با یکدیگر تفاوت آبی
های آبی رضایت از زندگی بالاتری دارند. همچنین ورزشکاران رشته

 آبی کمتر از گروه ورزش گروه ورزش میانگین ابعاد پرخاشگری
ورزی ازنظر آماری معنادار است جز بعد جراتزمینی است که به

(50/5>P). 

، سربازان مجرد نسبت به سربازان 0-بر طبق نتایج جدول
متأهل رضایت از زندگی بیشتری دارند اما این تفاوت به لحاظ 

شخص و  دو بعد تخریب میانگین (.P>50/5) آماری معنادار نیست
 ورزی در سربازان مجرد نسبت به سربازان متأهل بیشتر استجرات

 همچنین (.P>50/5) نیست معنادار آماری لحاظ به تفاوت این اما
 پیشبرد هدف سربازان متأهل بیشتر از سربازان مجرد است میانگین

.(P>50/5) نیست معنادار تفاوت این اما

 
 

 مازندران استان هایزندان حال خدمت در سازمان درسرباز  103در  پژوهش یرهایمتغتوصیفی  یهاشاخص .1-جدول

 ±میانگین متغیر

 معیار انحراف

 حداکثر -حداقل چولگی کشیدگی

 1-0 -22/5 -13/1 15/3±11/5 زندگی از رضایت

 1-0 00/5 -05/1 71/2±50/1 هدف پیشبرد پرخاشگری

 1-0 10/5 -31/1 17/2±51/1 شخص تخریب

 1-0 51/5 -07/1 50/3±12/1 ورزیجرات
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 و همکاران ناصری/  02

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

 مازندران هایزندان حال خدمت در سازمان سرباز در 103در  ورزش آبی یا زمینی گروه دو بین رضایت از زندگی و ابعاد پرخاشگری مقایسه .3-جدول

 ±میانگین تعداد گروه بُعد متغیر

 انحراف معیار

t  اختلاف

 میانگین

 سطح

 داریمعنی

 51/5* 01/5 72/2 01/2±11/1 122 زمینی ورزش پیشبرد هدف پرخاشگری

 30/2±07/5 31 آبی ورزش

 تخریب
 شخص

 51/5* 00/5 11/2 50/3±51/1 122 زمینی ورزش

 03/2±01/5 31 آبی ورزش

 51/5 30/5 11/1 13/3±15/1 122 زمینی ورزش ورزیجرات

 70/2±11/1 31 آبی ورزش

 51/5* -11/5 -00/3 17/2±00/5 122 زمینی ورزش رضایت از زندگی

 00/3±01/5 31 آبی ورزش

 
 مازندران هایزندان حال خدمت در سازمان سرباز در 103در  تأهل اساس وضعیت و ابعاد پرخاشگری بر زندگی از رضایت میانگین مقایسه .0-جدول

 ±میانگین گروه عدبُ متغیر

 معیار انحراف

t سطح اختلاف میانگین 

 داریمعنی

 20/5 -30/5 -11/1 72/2±57/1 مجرد پیشبرد هدف پرخاشگری

 57/3±10/1 متأهل

 72/5 15/5 30/5 10/2±52/1 مجرد شخص تخریب

 00/2±11/5 متأهل

 30/5 27/5 07/5 50/3±13/1 مجرد ورزیجرات

 01/2±15/1 متأهل

 37/5 22/5 01/5 11/3±15/5 مجرد رضایت از زندگی

 01/2±51/1 متأهل

 بحث
 ابعاد و زندگی از رضایت میزان مقایسههدف مطالعه حاضر 

در زندان بر اساس نوع ورزش اوقات فراغت  سربازان پرخاشگری
بود. نتایج پژوهش نشان داد آنها زمینی( و وضعیت تأهل  و )آبی

ور ط به های آبیسربازان ورزشکار رشتهزندگی  از رضایت میانگین
ا های زمینی است که بمعناداری بیشتر از سربازان ورزشکار رشته

و با برخی از آنها  (15)سو های پیشین همنتایج برخی پژوهش
که نشان داد  (15) سویی با نتیجه مرسلاست. هم (11)سو ناهم

سال در  10میانگین رضایت از زندگی شهروندان تهرانی بالای 
شترک م های آبی بیشتر از زمینی است شاید به دلیل انگیزهفعالیت

و رهایی از مشغله ذهنی در هر دو قشر  تخلیه هیجانات منفی
هیت ما دلیل های آبی بهشهروندان و سربازان زندان باشد که ورزش

 کند.تفریحی بودن بیشتر این هدف را تأمین می
 بر مبنی (11)همکاران  و سلیمانی نتیجه سویی بادلیل ناهم

 گروه ورزش شادکامی و زندگی معناداری بین کیفیت تفاوت اینکه،
 شودنمی دیده آب )ورزش آبی( و ایروبیک )ورزش زمینی( در

جنسیت، گروه سنی و شرایط محیط کار و زندگی متفاوت  تواندمی
میانسال غیرورزشکار  های دو پژوهش باشد. علاوه بر آن زناننمونه

دهند که ب ورزش را با هدف کسب شادی و سلامتی انجام میاغل
با شاخص خواص فیزیکی  آب در ایروبیک همراه موسیقی و ورزش

اما  ؛بخشندتحقق می و اثر روانی آب این هدف را به یک نسبت
 مفاصل روی بر فشار کاهش برای سربازان با های آبیورزش
 انیجسم دردهای تسکین حرکتی و وزن، بهبود دامنه کنندهتحمل

آرامش شده که افزایش رضایت از زندگی آنها را به  موجب احساس
 دنبال دارد.
 دیگر این مطالعه نشان داد که میانگین ابعاد پرخاشگری یافته

جز بعد زمینی است که به آبی کمتر از گروه ورزش گروه ورزش
مشابهی  مطالعات. (P<50/5)ورزی ازنظر آماری معنادار است جرات

 نتیجه این اما در تبیین نشد یافت برای مقایسه با این نتیجه
 هایورزش نسبت به آبی هایکه ورزش آنجا از گفت توانمی

کیفیت زندگی  .(17) هستند زندگی کارآمدتر کیفیت بهبود در زمینی
. همچنین (35) شودبالاتر باعث کاهش رفتارهای پرخاشگرانه می

 هر دو نوع ورزش آبی و زمینی سببتوان گفت در تبیین دیگری می
روقی ع قلبی جسمانی سربازان نظیر بهبود عملکرد آمادگی ارتقای

 رکیبپذیری، تانعطاف تعادل، عضلانی، استقامت و قدرت تنفسی،
های روانی مانند جنبه آبی هایشوند اما از سویی در ورزشبدن می
خستگی و بهبود وضعیت  اضطراب، استرس، افسردگی، کاهش

 فرددهد و از سوی دیگر ویژگی منحصربهخواب بیشتر رخ می
کورتیزول و  های آبی، با کاهش سطحآور بودن اکثر ورزشنشاط

مثبتی بر روحیه  مدت اثراتطولانی سروتونین و دوپامین در افزایش
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 پرخاشگرانه را کاهش دهد. تواند رفتاردارد و می سربازان
 از رضایت بین معنادار تفاوت وجود از دیگر نتایج پژوهش عدم

است؛ همچنین سربازان مجرد  مجرد سربازان متأهل و زندگی
رضایت از زندگی بیشتری نسبت به سربازان متأهل داشتند که با 

 هاو با برخی از آن (21،20)سو های قبلی همبرخی نتایج پژوهش
جهانبازی و همکاران  سویی با نتیجهاست. هم (21-22)سو ناهم

 یهای آبپارکمجرد  کارکنان زندگی از که دریافتند رضایت (21)
 ادارمعن این تفاوت است اما متأهل آن کارکنان از بیشتر اصفهان

 های خدماتیسازماننوع  نیست شاید به دلیل شباهت خدمت در
های باشد. در سازمان تفریحی-ی ورزشیهامجموعه ومانند زندان 

 و برخوردبیشتر خدماتی به دلیل تمرکز، زمان، دقت و حوصله 
ن یابد؛ بنابرایبا افراد، خستگی ذهنی افزایش می متعدد و مستقیم

شاید متأهلین با توجه به زمانی که باید به خانواده نیز اختصاص 
دهند آزادی کمتری برای نوع و زمان فراغت و استراحت خود دارند 

 ود. شاز زندگی آنها نسبت به مجردها می که سبب کاهش رضایت
که  (20)و همکاران  Baumannپژوهش  سویی با نتیجههم

 بیماران قلبی عروقی دریافتند بین تأهل و رضایت از زندگی در
ریزی دلیل ویژگی درون معناداری وجود ندارد شاید به رابطه

ر ه مشکلات که خصوصاً این ویژگی در مردان بارزتر است باشد که
دو گروه سربازان و بیماران به دلایلی مانند نشان ندادن ضعف، عدم 

خواهند مشکلات خود نگرانی همسر و احساس ترحم دیگران نمی
با همسر در میان بگذارند؛ بنابراین وضعیت تأهل آنها موجب 

 شود.رضایت از زندگی آنها نمی
که  (21)و همکاران  سویی این نتیجه با پژوهش متولیانناهم

 همازندرانی ب یان متأهلدانشجو زندگی از نشان داد میزان رضایت
است شاید به علت آن  یان مجرددانشجو طور معناداری بیشتر از

باشد که بخشی از نمونه آماری پژوهش آنها دختران بودند؛ 
های ارتباطی بیشتر همچنین دانشجویان متأهل زمان دلخواه و راه

وگو با همسر خود دارند که سبب ی گفتهای مجازی برامانند شبکه
 شود. ا میهآن زندگی از افزایش آرامش و رضایت

نیز است  (22)و همکاران  Liسو با نتیجه مطالعه این یافته ناهم
الان متأهل چینی بیشتر از مجردها از زندگی که نشان داد بزرگس

گی های فرهنسویی شاید تفاوتخود راضی هستند. دلیل این ناهم
بر ساده زیستی و پایبندی  اجتماعی باشد؛ در چین تأکیدو 

 و تلاش زن و خانواده، حمایت زوجین از یکدیگر و تعهد هایارزش
برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و خانوادگی سبب رضایت از  شوهر

 مجردها است اما مشکلات امروزی به نسبت زندگی بالاتر متأهلین

بیکاری و هزینه مسکن، افزایش  جوانان در کشور نظیر ازدواج
ا هچشمیهم گرایی و چشمگرایی، مصرفانتظارات و تجمل سطح

 هایسال در است و پس از ازدواج ناسازگاری ازدواج را دشوار کرده

زندگی که اغلب بر دوش مردان  زندگی مشترک و بار مالی اول
 روانی زیاد بر هر دو گروه مجرد و متأهل رضایت از است با فشار

 دهد.را کاهش می زندگی

داری میان ابعاد پژوهش نشان داد تفاوت معنی دیگر یافته
پرخاشگری سربازان متأهل و مجرد وجود ندارد که با برخی نتایج 

است.  (23)سو ها ناهمو برخی از آن (20، 2)مطالعات دیگر همسو 
 و (20)و همکاران پور  سویی با نتایج پژوهش محمددلیل هم
که نمونه آماری آنها دانشجویان بودند و  (2) و همکاران موسوی

ن رابر روی پرستا (23) و همکاران سویی مطالعه کاراحمدیناهم
شاید به دلیل آن باشد که هر دو گروه سربازان و دانشجویان هنوز 

های اولیه زندگی مشترک خود هستند و یا همراه هم زندگی در سال
 که پرستارانمجرد دارند، درحالی کنند و زندگی مشابه گروهنمی

 اند.پس از چندین سال از زندگی موردمطالعه قرارگرفته

 توان به محدود بودنهای پژوهش حاضر میمحدودیت از
نتیجه با  در این زمینه و عدم امکان مقایسه شدهانجام هایپژوهش
مشابه، عدم توزیع پرسشنامه توسط خود پژوهشگران به  مطالعات
 پرسشنامه گزارشی ابزار خود ئل امنیتی زندان و استفاده ازدلیل مسا

را کاهش دهد. همچنین  نتایج اشاره کرد که ممکن است دقت
هدف اصلی این پژوهش مقایسه متغیرها بین سه نوع ورزش آبی، 

رزش گویان ویک از پاسخزمینی و هوایی بود اما به دلیل آنکه هیچ
نظر شد. با توجه به انجام صرف هوایی را انتخاب نکرده بودند از آن
های استان مازندران نیز توصیه این پژوهش بر روی سربازان زندان

های های استانزنان، سربازان زندان آن به نتایج شود در تعمیممی
 .گرددها جانب احتیاط رعایت دیگر و سایر گروه

 آموزشی و فراهم هایدوره با توجه به نتایج پژوهش برگزاری
های آبی یا فراهم نمودن شرایط ورزش تجهیزات و امکانات نمودن

 صورت تفریحی مانندحتی به برای استفاده از اماکن ورزشی آبی
توزیع بلیت استخر برای افزایش رضایت از زندگی و کاهش 

  .شودپرخاشگری در سربازان توصیه می
 

 گیرینتیجه
 حال وظیفه در کارکنان دهدمی نشان پژوهش این نتایج

های ورزشی آبی فعالیت دارند نسبت ها که در رشتهخدمت در زندان
زندگی بهتری  از های زمینی از رضایتبه سربازان ورزشکار رشته

های ورزشی آبی برخوردار هستند. علاوه بر آن سربازان رشته
زمینی از خود  هایتری نسبت به گروه ورزشپرخاشگری پایین

دهد که ابعاد پرخاشگری می شانن دهند. همچنین نتایجنشان می
 .سربازان مجرد و متأهل تفاوتی ندارد و رضایت از زندگی میان

 

 لازم خود بر مقاله این نویسندگان تشکر و قدردانی:

 یهازندان کل اداره محترم حفاظت و معاونت ت،یریمد از دانندمی
 برای همکاری در تنکابن و بابل ،یسار یهازندان مازندران، استان

مایند. را ن سپاسگزاری و تشکر نهایت پژوهش این رساندن ثمر به
 ،یسار یهازنداناز تمامی کارکنان وظیفه  نویسندگانهمچنین 

وهش های پژبرای مشارکت در تکمیل پرسشنامه تنکابن و بابل
 .نمایندمی و قدردانی تشکر صمیمانه
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 و همکاران ناصری/  00

 1041 بهار، 1 ، شماره5 دوره                                 دریامجله طب 

ا و هتحلیل آماری دادهنویسنده اول در  :نقش نویسندگان

ه . نویسندو نگارش و ویرایش مقاله نقش داشت منابعآوری جمع
تحلیل و ها، آوری دادهارائه ایده و طراحی مطالعه، جمعدر  دوم

وم . نویسنده س، نگارش و ویرایش مقاله نقش داشتهاتفسیر داده
 همه نویسندگانهمچنین ر نگارش و ویرایش مقاله نقش داشت. د

گری آن سهیم بودند و همه با تأیید در نگارش اولیه مقاله و بازن

نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن 
 .پذیرندرا می
 

 تضادگونه  هیچتصریح می کنند که ویسندگان ن تضاد منافع:

 .منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد
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