
 1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 
Journal of Olympic Socio-Cultural Studies / Vol. 1, No. 1, Winter 2020 

 
 مهیو ن يدر مردان تکواندوکار حرفه ا يعوامل مرتبط با پرخاشگر سهیمقا

 آنها در یاعتقادات مذهب یجامعه شناخت لیو تحل يحرفه ا
  

 4يرضا بهدر، 3يریکاوه خب، 2یاصالنخان یعل محمد، 1یخوزان یسالم یمجتب
 چکیده 

ن سروکار آبا  میمستق ریغ ای میاست که ورزشکاران اکثرا بطور مستق یعموم يا دهیپد يپرخاشگر
ضوع  توانیندرت م دارند. به شگر  افتی یمو شونت در ورزش قا  يکه به اندازه پرخا بل توجه و خ
شد. تب  شونت آم  نییبا ضوع پژوهش     زیعلل و رفتار خ شر غالباً مو  یس شنا جامعه ها در علمدر نوع ب

کواندو  در ت يحرفه ا مهیو ن ينفر از ورزشکاران حرفه ا  300 نیمعضل ب  نیپژوهش ا نیاست. در ا 
 يان حرفه اتکواندوکار يمدل پرخاشگر زین انینفره مورد بررسی قرار گرفت.  در پا 150دو گروه 

شناخت  لیتحل شده در ا     یجامعه  ستفاده  دف هدر واقع  .روش پیمایش است  پژوهش، نیشد.روش ا
ــت و نیب شییافتن روابط بین متغیر پ ــته تالش براي تبیین تغییرات یاواریان و مالك اس س متغیروابس

شد.  یم شگر  نیاز ب تیدر نها با شگر  يانواع پرخا شکاران   نیدر ب یکالم يها، پرخا  يرفه احورز
 یتقادات مذهبلفه اعمو نیب نینداشته است، همچن يادیتفاوت ز يانواع پرخاشگر یبوده و باق شتریب

 .دیحاصل نگرد يدار یرابطه معن يبا پرخاشگر
قادات اعت، یبدن يپرخاشگر ،یکالم يپرخاشگر، تکواندو ،يحرفه ا ،ورزشکاران واژگان کلیدي:

 .یمذهب
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 مقدمه و بیان مسئله
 افراد با وسیعی گستره در را خود فردي بین روابط اجتماعی، موجوداتی عنوان به ها انسان     

 يمتعدد دالیل به ورزش در پرخاشگري مطالعه ).2009 بارتلمی( کنند می حفظ دیگر
م یا غیر .. پرخاشگري پدیده اي عمومی است که ورزشکاران اکثرا بطور مستقیدارد اهمیت

یافت که به اندازه پرخاشگري و  توان موضوعیندرت میبه. مستقیم با آن سروکار دارند
ان امیال و خشونت در ورزش قابل توجه باشد. جرئت ورزي، دفاع از حقوق یا متعلقات یا بی

صورتی که  مردم معموالً شخص با جرئت را پرخاشگر می دانند، در آرزوها را بر می گیرد.
تر از پسرها پرخاشگر .نیست پرخاشگر وکسی که از حق خود دفاع می کند با جرئت است 

حیوانات  اکثرر فرهنگ ها و تقریباً در همه سنین و نیز د اغلبدخترها هستند. این تفاوت در 
 وزتجا صورت به یا لفظی ، بدنی است ممکن پرخاشگري. )1390(سلحشور  دیده می شود

 انهخصم پرخاشگري و اي وسیله پرخاشگري بین روانشناسان این باشد دیگران حقوق به
 ).2006 کریگ و 2005  پان( اند شده قائل یزتما
  علم ها درعلل و رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهش تبیین      

 شناسی است. تحوالت اجتماعی در سراسر جهان طی قرون اخیر، تأثیر شگرفی برجامعه
 از استفاده با که است رفتار از حالتی ساختار فرهنگی جوامع مختلف گذاشته است. خشونت

 کند. گروهیمی تحمیل دیگران به را خود خواسته فردخشن فیزیکی غیر یا و فیزیکی زور
 که است رفتاري پرخاشگري معتقدندکه لورنز و فروید نظیر رفتاري علوم صاحبنظران از

 افتد. هرگونه خشم اتفاقر اث در است ممکن دارد. خشونت انسان فطرت و درذات ریشه
 صورت دیده ازیک یابیش یک به آسیب واردنمودن باهدف که رفتاري

ي هااند که شاید رسانهبعضی از محققین اظهار کرده گیرد.می آمیزنامگیردرفتارخشونت
گیرد که هاي مختلفی را در بر میخشونت، مقوله.شوندمنجر به خشونت جوانان می عمومی

 دانند می رارفتاري پرخاشگري گروهی .)2014، 1(ساندرلند در تعریف آن باید ملحوظ شوند

                                                           
1 Sunderland 



  51... و يحرفه ا مهیو ن يدر مردان تکواندو کار حرفه ا يعوامل مرتبط با پرخاشگر سهیمقا
 

 
 

 است ممکن برساند. پرخاشگري آسیب تواند می بالقوه یا رساند می آسیب دیگران به که
 به تجاوز صورتبه  یا) رنجاندن فریادزدن،(  لفظی یا) گاززدن–لگدزدن–باشد ( زدن بدنی

 به است آن بودن عینی تعریف این قوت نقطه زورگرفتن)، بها ر دیگران (چیزي حقوق
 شامل که است این آن ضعف . نقطه)1398(محمودي نیا،  شود می اطالق مشاهده رفتارقابل

نشود. به عبارتی  تلقی پرخاشگري معمول طور به است ممکن که است ازرفتارهایی بسیاري
 تعریف اجتماعی متقابل روابط چارچوب در که منظر این از را پرخاشگري و دیگر، خشونت

 ).1391 ،تیموري( نمود تلقی اجتماعی هاییپدیده توانمی شوند،می
 قومیت، نژاد، جنس، سن، مانند اجتماعی متغیرهاي و زمان مکان، به توجه با هاپدیده این     

 به متفاوتی هاي شکل توانندمی جامعه هر در گوناگونهاي فرهنگ خرده و اجتماعی طبقه
 علوم محققان .دارد اهمیت متعددي دالیل به درورزش پرخاشگري بگیرند. مطالعه خود

 از .است خویش درکلیت جامعه از بازتابی ورزش که کنند می استدالل چنین غالباً اجتماعی
 رفتارهاي بزرگتراست. گاهی ايجامعه از کوچک جهانی ورزش شود، می روگفته این

 به دفاعی پاسخ یک رفتار این حقیقت در که است ناامنی احساس یک از ناشی پرخاشگرانه
 رفتار غلبه . متاٌسفانه)1398(محمودي نیا،   است قرارگرفته درآن که است ناامنی وضعیت

 به ها انسانست.  شدها ورزشی دررقابتهاي اصلی وامروزه،موضوع زیادشده بازیکنان خشن
 حفظ دیگر افراد با وسیعی گستره در را خود فردي بین روابط اجتماعی، موجوداتی عنوان

تحلیل و یاناآگاهانه بروز نماید. آگاهانه توانددرسطحخشونت می ).2009 بارتلمی( کنند می
 به مرتبط علوم در علل رفتار خشونت آمیز در نوع بشر غالباً موضوع پژوهشبررسی 

 در خشونت که موضوع براین دانشمندان.است ورزشی شناسی جامعه جمله از شناسیجامعه
پرخاشگري وسیله اي رفتاري است در جهت رسیدن به .دارند نظر اتفاق است، ذاتی بشر نوع

هدفی خاص و پرخاشگري خصمانه رفتاري است در جهت آسیب رساندن به دیگران ، بیشتر 
. )2006(محمدي،  است» ابزاري«پرخاشگري هاي بین ورزشکاران کم سن و سال، از نوع 

 سازد رها را فشرده هايناکامی تواندمی پرخاشگري دهد.می افزایش را پرخاشگري ناکامی
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 بعضی نیست. رضایتبخش معموالً آن پایان اما آورد مزاحم فرد براي موقتی تسکین نوعی و
 جوانان خشونت به منجر عمومی هايرسانه شاید که اندکرده اظهار محققین از

 شوند ملحوظ باید آن تعریف در که گیردمی بر در را مختلفی هايمقوله خشونت،.شوندمی
 ابتدا خود، امروزین شکل به اي، حرفه ورزش در خشونت .)2001؛ بروئر، 2010(بوشمان، 

 سایر در آن از پس و گردید ظاهر بریتانیا اي حرفه رقابتهاي عرصه در و 1960 دهه در
 اي حرفه ورزش در خشونت و اوباشگري زمانی. )2003(برکوویز،  شد پدیدار کشورها

 از بسیاري در پدیده این پیش دهه دو حدود از اما شد،می شناخته انگلیسی ايپدیده بعنوان
 به التین آمریکاي کشورهاي نیز و بلژیک ایتالیا، هلند، آلمان، جمله از اروپایی کشورهاي

؛  2014  ساندرلند( است شده بدل جامعه بعضاً و ورزش اندرکاراندست عمده نگرانیدل
 به اوباشگر برچسب که اي حرفه طرفداران از توجهی قابل بخش واقع، در  ).2006بکمند ، 

 برندمی لذت اي حرفه مسابقه تماشاي اندازه به حداقل درگیري و دعوا از است شده زده آنان
). بنابراین خشونت در ابعاد مختلف آن بویژ ورزش از جمله موارد جامعه 2011 دووال(

شناختی است که به دلیل زوایاي مختلف و گروه هاي گوناگون سن، جنسی و ... از جمله 
موارد قابل توجهی است که بررسی آن طی دهۀ اخیر جایگاه ویژه اي را به خود اختصاص 

 مردان در پرخاشگري  با  مرتبط عوامل که مقایسهحال این سوال مطرح است داده است 
آنها چه  در مذهبی ات اعتقاد شناختی جامعه تحلیل و  اي حرفه نیمه و اي حرفه کار تکواندو

 دهد و این مقاله به بررسی آن خواهد پرداخت.نتایجی را نشان می
 

 مبانی نظري
 خاصی فرهنگ خرده داراي که است محیطی در خشونت تولید اوباشگري، در مهم عامل     
 پیچیده هايحلقه ساختن روشن به باید معضل این از شناختی نوع هر که این و باشدمی

 سایرین به را آن سپس و کرده تولید را خشونتی چنین آغاز در که نماید توجه رویدادهایی
 یک در مذکور فرهنگی الگوي ).2005بنجامین (بارتلو و آندرسون و  اندداده تسري
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 الیاس، نوربرت  کردن متمدن پویش« تئوري از الهام با که گیردمی قرار تاریخی اندازچشم
 در که کندمی تأکید فراگردي در کارگر طبقه جوانان نامتوازن ولی تدریجی، آمیزش بر

 اما شوند،نمی درگیر اي حرفه ورزش در کامل بطور جوانان این که چند هر آن، جریان
آندرسون  ، 2005  بارتلو( گیردمی شکل آنان در اي حرفه مسابقات تماشاي سمت به گرایش

 تنها نه فیزیکی، قدرت کاربرد ثابت نسبتاً انحصار با ايجامعه در الیاس، نظر به ).2008
 حیطه به آمیزخشونت یورشهاي و ناگهانی هايهجوم از عموماً مردم اکثر بلکه نخبگان،
 و سرکوب به ملزم جامعه افراد اکثر حال، همین در. شوندمی محافظت شانشخصی زندگی
 طریق از حالت این. هستند دیگران برابر در آمیزشان خشونت و پرخاشجویانه تمایالت کنترل

 حال، عین در ).2003  برکویتز( شودمی منتقل فرزندان به پذیريجامعه جریان در و والدین
 و شوندمی برده »صحنه پشت« به بتدریج خشونت انواع از دیگر بسیاري و رسمی خشونت
 چنین مردم بین تقصیر احساس و دلواپسی و نگرانی ایجاد به منجر آمیزخشونت کنشهاي
آیزنگ مدعی ).  2005  بنجامین و  آندرسون و  بارتلو و 2008 سامانی( شودمی جوامعی

 فرد است که بین ویژگیهاي شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد
، 1398همکاران   رستمی وهد (د می نشان واکنش سریعاً ، است مغرور و ماجراجو برونگرا
، )2013(شوولتون،  پرخاشگري دارد، زود از کوره به در می رود).تمایل به 1379همتی، 

احساسات وي در کنترلش نیست. او بدون تأمل و اندیشه عمل می کند (انجمن روانشناسان 
). سازمان روانی فرد به گونه اي است که براي هر عامل تهدید 1385 نصريو  2000آمریکا 

ها به ناامنی،   یکی از رایج ترین واکنشکننده اي از خود واکنش نشان می دهد و معموالً
پرخاشگري است همچنین ناکامی هسته مرکزي شخصیت آدمی را مورد تعرض قرار داده و 
ویران می کند. نداشتن وضع روحی مطلوب به دلیلی ابتال به برخی بیماریهاي روحی و روانی 

مله اضطراب و هیجان، هاي ناشی از دوره بلوغ و برخی خصوصیات رفتاري افراد از ج بحران
 ؛ شعبانی1382رحمتی، ( شود می پرخاشگري بروز موجب …احساس حقارت ، غرور و 

برخی عوامل موثر در این امر عوامل خانوادگی هستند. این عوامل  ). 1378 حسینی،  1385
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الف) نحوه برخورد والدین با نیازهاي کودك: معموالً کودکی که وسایل و عبارتند از : 
شود و در صدر گرفتن بیند برانگیخته میازي مورد عالقه خود را در دست دیگري میاسباب ب

شود. تجربه نشانگر آن است که چنانچه در کودکی همیشه آن حتی با اعمال خشونت می
توقعات و انتظارات فرد برآورده شده باشد او بیشتر از کسانی که توقعات و انتظاراتشان 

 وجودالگوهايب) .(درخشان پور) شودپرخاشگر می است خشمگین وبرآورده نشده
 مند عالقه هاانسان زیرا است انسان ازنیازهاي یکی درزندگی مناسب الگوي نامناسب،داشتن

 چنین و دهند انجام است خودشان موردعالقه که باکسی مطابق را وکردارخود رفتار هستندکه
 که دهدمی نشان شده انجام هايبررسی دهند قرار خود زندگی الگوي و راهنما را کسانی

 از آنها کودك تنها نه یعنی اندداشته متخاصمی و خشن والدین پرخاشگر بیشترکودکان
 د) بود. پذیرفته تأثیر نیز خانواده در موجود پرخاشگري الگوي از نبود برخوردار الزم محبت

 را آن بلکه کنندنمی تقبیح را زورگویی و ازافرادپرخاشگر ايعده پرخاشگرانه: رفتار تأثیر
 موجه مثبت را دیگران و خود پرخاشگرانه اعمال افراد داننداینخودمی قدرت و شهامت نشانه

 که پرخاشگرانه: درمواقعی رفتار تشویقه)  گذارند. می صحه آن به و دانندمی الزم حتی و
شود. می رفتار این تثبیت و مثبت تقویت سبب افراد دیگر و والدین توسط پرخاشگرانه رفتار

گویند میکودك  ازخودبه دفاع آموزش بهانه به که شویمروبرومی یامربیانی والدین با گاه
 منطقی رفتارهاي دادن نشان جاي به طوروضوح به و... که»نخوري توسري» «نخوري ازکی«

 و والدین تنبیهو) کنند. می وردتشویق بیم پرخاشگري رابه شخصی برخوردباموانع درمقابل
 مربیان: 

 صورت به شوندمی عصبانی کودك خشونت و پرخاشگري برابر در که مربیان و والدین     
 عامل تنبیه مواقعی چنین در موثرند او رفتاردر این تشدید از کنندیم تنبیهم را او پرخاشگرانه

 احتماال و خشم سبب اینکه بر عالوه زیرا است پرخاشگري کننده تقویت و فزاینده
 کودك پرخاشگري براي نامناسبی الگوي کننده تنبیه شخص شود،می کودك ًپرخاشگري

   ).2012و وانگ  2010، بوشمان 2006شود (کریگ می
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عواملی که در پیرامون زندگی انسان هستند برخی از این عوامل عوامل محیطی می باشند.      
توانند در بروز یا تشدید پرخاشگري و تخفیف یا تعدیل آن اثر گذار باشند، برخی از می

هاي زندگی در ارتفاع خیلی بلند و تغذیه ناقص؛ پژوهش -الف اند از: اینگونه عوامل عبارت
ورپرو، که به پرخاشگرترین پوستان قبیله کوال در میال آندبه عمل آمده در میان سرخ

هاي روي زمین شهرت دارند حاکی از آن است که پرخاشگري این قبیله سه دلیل دارد: انسان
زندگی در ارتفاعات خیلی بلند کمبود مواد غذایی و باالخره تغذیه ناقص. ب: جویدن  )الف

 شود مصرف کنندگان آنبرگ کوکا که محتوي کوکائین و نوع مخدر است و سبب می
کنند اما اثرات مصرف دراز مدت آن براي سوخت و ساز بدن زیان موقتا احساس آرامش می

اي ممکن است پرخاشگري یک رفتار آور است. ج: هنجار بودن پرخاشگري، در جامعه
 .).2011تلقی شود لذا در مقایسه با جوامعی که چنین وضعیتی را ندارند (ماگز سی » هنجاري«

فرهنگی در بعضی مواقع به علت  -علت ضرر و زیان اجتماعی تقویت پرخاشگري بهب)  
شود بدیهی است در چنین وضعیت جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگري در جامعه تقویت می

شود پرخاشگري با فراوانی بیشتر در افکار با تخیالت و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می
ج) .داندش آن را ضروري میچون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرور

هاي دهد مانند درگیريمشاهدات اجتماعی، مشاهده وقایع و اتفاقاتی که در جامعه رخ می
ها.... سبب ایجاد خشم و پرخاشگري هاي اجتماعی تبعیضات بی عدالتیاجتماعی محدودیت

 اذعان نشهمکارا و مورفی مورد، همین در ).2004و ماچیور  1986، راب 2009(پان .شودمی
 بوده بریتانیا بیستم قرن اجتماعی تاریخ مهم ویژگیهاي از یکی الحاق، فرآیند که نمایندمی

 و رایج معیارهاي به را خود کارگر طبقه از ايعمده بخشهاي فرآیند، این جریان در. است
 به). 2005  هیکمن(  »اندگرفته فاصله خیابانی فرهنگ معیارهاي از و کرده ترنزدیک مسلط

 اوباشگري و خشونت تبیین در لیسستر مکتب پژوهشگران که شودمی مالحظه ترتیب، این
 و تحلیلی نگاهی با الیاس، نوربرت سازيتمدن فراگرد نظریه از الهام با اي حرفه طرفداران

 تأثیر تحت که دهندمی نسبت اجتماعی گروههاي از دسته آن به را مذکور پدیده تاریخی
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 از اي حرفه در مدرن اوباشگري پژوهشگران، این زعم به. اندنگرفته قرار سازيتمدن فرآیند
 نابرابریها تشدید و اقتصادي و اجتماعی کاستیهاي با بریتانیا مواجهه پی در ،1960 دهه اوایل

 تیمهاي طرفدار رقیب هايدسته دوره این در. شد تشدید - سوزيتمدن مصداقهاي بعنوان -
 طرفداران تدریج به. دادندمی قرار هجوم مورد را یکدیگر بیشتري شدت با اي حرفه باشگاهی

 چشم ورزشگاهها در حضور از اوباشگر هاي گروه »خشونت« دلیل به اي حرفه »محترم«
 ).2008  کالت( پوشیدند

 
 شناسیروش 

 و دارد پژوهش موضوع با مستقیم و نزدیک ارتباط پژوهش و تحقیق روش که آنجا از     
 توصیف هدف دو کرد.  با انتخابا ر پژوهشی هاي روش از کیشی یپژوه نیاز اساس بر باید

 سطح در که گرفت خواهد قرار مقطعی پیمایش روش پژوهش، این در استفاده مورد تبیین و
 بیشتر شناخت براي بررسی مورد هاي پدیده یا شرایط از تصویري دادن نشان هدف توصیف

  متغیر پیش بین و بین روابط یافتن هدف تحلیل، سطح در. باشد می نمونه در موجود شرایط
می باشد. پرسشنامه  وابسته متغیر واریانس یا تغییرات تبیین براي تالش و مالك است 

قرار گرفت. این پرسشنامه حاوي  استفاده) در این تحقیق مورد 1992پرخاشگري باس و پري (
 5سؤال)، پرخاشگري کالمی ( 9سؤال است که چهار عامل رفتاري پرخاشگري بدنی ( 29

دهد که این عوامل سؤال) را مورد ارزیابی قرار می 8سؤال) و خصومت ( 7سؤال)، خشم (
بزاري (پرخاشگري بدنی و کالمی)، هیجانی (خشم) و شناختی تحت سه مؤلفه حرکتی یا ا

 این سازندگان توسط پرسشنامه این اصلی فرم اعتبار گردند.بندي می(خصومت) طبقه
 به خصومت و خشم کالمی، بدنی، پرخاشگري عوامل براي که است شده محاسبه پرسشنامه

 این در امتیاز کسب طیف. است شده گزارش 72/0 و 72/0 ،76/0 ،80/0 با برابر ترتیب
 آماري جامعه فدراسیون، از برآورد به توجه باباشد.  می متغیر 145 تا 29 بین پرسشنامه

شد.  گرفته نظر در نفر 300 حدود در نمونه حجم لذا باشد می نفر 1000حدود  ورزشکاران
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 و اسنادي بررسی:  گردید استفاده هاداده آوريجمع براي زیر روش سه از تحقیق این در
 .گرفت صورت میدانی مطالعه و الکترونیکی منابع طریق از جستجو اي،کتابخانه

 
 یافته ها

 مولفه هاي مورد بررسی عبارتند از: در این پژوهش     
اند. همچنین مقادیر مولفه امید به زندگی: هفت  نشانگربراي این مؤلفه تأیید شده -

 مدل داراي برازش مطلوب هست. نتایج بارعاملی حاکی مقدار قابل قبول آنها است.
 .هستند معنی دار مدل در رفته بکار نشانگرهاي میدهد نشان نیز 5 دولج در مندرج

 مقادیر همچنین. شده اند تأیید مؤلفه این نشانگربراي 5شغلی:  رضایت مولفه
می  نشان  6 جدول در مندرج نتایج. است آنها قبول قابل مقدار حاکی بارعاملی

معنی  مدل در رفته بکار نشانگرهاي می دهد .هست مطلوب برازش داراي مدل دهد
 .هستند دار

 مقادیر همچنین. شده اند تأیید مؤلفه این نشانگربراي 8مذهبی:  اعتقاداتمولفه  -
می  نشان  8 جدول در مندرج نتایج. است آنها قبول قابل مقدار حاکی بارعاملی

 معنی دار مدل در رفته بکار نشانگرهاي .هست مطلوب برازش داراي مدل دهد
 هستند.

اند. همچنین مقادیر نشانگربراي این مؤلفه تأیید شده 6؛  نسبی: محرومیتمولفه  -
 بارعاملی حاکی مقدار قابل قبول آنها است. مدل داراي برازش مطلوب هست.

 .هستند معنی دار مدل در رفته بکار نشانگرهاي
 بارعاملی مقادیر همچنین. شده اند تأیید مؤلفه این نشانگربراي 6 امنیت شغلی:مولفه  -

 نشانگرهاي .هست مطلوب برازش داراي مدل. است آنها قبول قابل مقدار حاکی
 .هستند معنی دار مدل در رفته بکار
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اند. همچنین نشانگر براي این مؤلفه تأیید شده 14گیري پرخاشگري:  مدل اندازه -
مقدار قابل قبول آنها است. مدل داراي برازش مطلوب مقادیر بارعاملی حاکی 

 .هستند معنی دار مدل در رفته بکار نشانگرهاي هست.
 بررسی تفاوت یا عدم تفاوت پرخاشگري به تفکیک گروه با استفاده از مقایسه میانگین ها :)1(جدول 

 انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 پرخاشگري
 63/17 36/99 150 ورزشکار حرفه اي

 39/13 72/81 150 ورزشکار غیر حرفه اي

میانگین پرخاشگري  دربین گروه ورزشکار حرفه اي و ورزشکارغیر  حرفه باال جدول      
 و 36/99 ±63/17اي  را نشان می دهد. در این صفت گروه ورزشکار حرفه اي از میانگین  

 در تفاوتی بنابراین. برخوردارند  72/81 ± 39/13 میانگین از اي حرفه  غیر ورزشکار گروه
 .شود می مشاهده گروه دو در صفت این

 مستقل گروههاي هابراي میانگین مقایسه آزمون :)2(جدول 

 

ک گروه
ت به تفکی

تفاو
 

آزمون لون براي 
برابري واریانسها

 

 آزمون مقایسه میانگینها براي گروههاي مستقل

F 

سطح 
معنی 
 داري

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
معنی 
داري 

دو 
 دامنه

تفاوت 
میانگین 

 ها

تفاوت 
انحراف 
 استاندارد

 95فاصله اطمینان 
 درصد

حد 
 پایین

 حد باال

 
 پرخاشگري

برابري 
ا

ان
ا

 

019/0 899/0 
- 
315/2 

148 022/0 82/17 424/4 
- 
40/36 

11/129 

نابرابري 
ا

ا
ا

 

  
- 
315/2 

392/147 022/0 82/17 424/4 
- 
40/36 

11/130 

 است 05/0) که کمتر از  022/0( با توجه به فرضیه تحقیق و سطح معنی داري دو دامنه     
)0,05 P< درصد حکایت از تفاوت  95) و حد باال و پایین بدست آمده با فاصله اطمینان
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پرخاشگري به تفکیک گروه مورد مطالعه دارد به عبارت دیگر پرخاشگري در گروه  
 حرفه اي  بیشتر است.تکواندوکاران 

 ابررسی تفاوت یا عدم تفاوت  خشم به تفکیک گروه با استفاده از مقایسه میانگین ه :)3(جدول 
 انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 خشم
 01/2 03/24 150 اي حرفه ورزشکار مرد

 81/1 07/23 150 اي غیر حرفه ورزشکار مرد

 ردوکاوانبین گروه ورزشکاران حرفه اي  و غیر حرفه اي تک درجدول باال میانگین خشم       
 و 03/24 ±01/2اي از میانگین استان اصفهان را نشان می دهد. در این صفت گروه حرفه

 در صفت این در تفاوتی بنابراین. برخوردارند  07/23 ± 81/1 میانگین از ايحرفه غیر گروه
 .شود نمی مشاهده گروه دو

 مستقل گروههاي هابراي میانگین آزمونمقایسه :)4(جدول 

 

ک گروه
ت به تفکی

تفاو
 

آزمون لون 
براي 

برابري 
 

 آزمون مقایسه میانگینها براي گروههاي مستقل

F 

سطح 
معنی 
 داري

t 
درجه 
 آزادي

سطح 
معنی 
داري 

دو 
 دامنه

تفاوت 
میانگین 

 ها

تفاوت 
انحراف 
 استاندارد

فاصله اطمینان 
 درصد 95

حد 
 پایین

حد 
 باال

 
 خشم

برابري 
ا

ان
ا

 

198/1 286/0 281/0 148 569/0 143/1 2591/0 
- 
47/9 

02/34 

نابرابري 
ا

ا
ا

 

  281/0 433/141 569/0 142/1 2591/0 
- 
47/9 

02/34 

پایین است، و حد باال و 05/0) که بیشتر از  569/0( با توجه به سطح معنی داري دو دامنه     
درصد حکایت از عدم تفاوت معنی دار خشم  به تفکیک  95بدست آمده با فاصله اطمینان 

اي با گروه هاي مورد مطالعه دارد به عبارت دیگر خشم در گروه ورزشکارن حرفه
 اي تفاوت معنی داري ندارد است و فرض دوم  رد می شود.ورزشکاران غیر حرفه
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بدنیبه تفکیک گروه با استفاده از مقایسه  بررسی تفاوت یا عدم تفاوت پرخاشگري  :)5(جدول 
 میانگین ها

 انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 بدنی رخاشگريپ
 31/2 10/34 150 اي حرفه ورزشکار مرد

 97/1 79/36 150 اي غیر حرفه ورزشکار مرد

اي دربین گروه تکواندوکارمردحرفهاي  و غیر حرفه بدنی جدول باال میانگین پرخاشگري     
 حرفه غیر گروه و 10/34 ±31/2را نشان می دهد. در این صفت گروه حرفه اي از میانگین  

برخوردارند. بنابراین تفاوتی در این صفت در دو گروه   79/36 ±  97/1 میانگین از اي
 مشاهده نمی شود.

 مستقل هاي گروه رايب ها میانگین مقایسه آزمون :)6(جدول 

 

ک گروه
ت به تفکی

تفاو
 

آزمون لون 
براي برابري 

واریانسها
 

 آزمون مقایسه میانگینها براي گروههاي مستقل

F 

سطح 
معنی 
 داري

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
معنی 
داري 

 دو 
 دامنه

تفاوت 
میانگی
 ن ها

تفاوت 
انحراف 
استاندار

 د

 95فاصله اطمینان 
 درصد

حد 
 پایین

 باالحد 

پرخاشگري بدنی
برابري  

ا
ا

ا
 589/

0 
393/
0 

276/
0 

148 
061/
0 

- 
69/2 

34/0 
23/1
0 

091/4
1 

نابرابري 
ا

ا
ا

 

  
276/
0 

493/14
2 

061/
0 

- 
69/2 

34/0 
23/1
0 

091/4
1 

است، و 05/0) که بیشتر از  061/0( با توجه به فرضیه تحقیق و سطح معنی داري دو دامنه     
درصد نشانگر عدم تفاوت معنی دار  95پایین بدست آمده با فاصله اطمینان حد باال و 
 به تفکیک گروه هاي  مورد مطالعه است به عبارت دیگر پرخاشگري بدنی بدنی پرخاشگري

در گروه تکوندکار حرفه اي و غیر حرفه اي تفاوت معنی داري ندارد  و فرض سوم نیز  رد 
 می شود.
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به تفکیک گروه با استفاده از مقایسه  کالمی عدم تفاوت پرخاشگري بررسی تفاوت یا :)7(جدول 
 میانگین ها

 انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 کالمی پرخاشگري
 21/1 09/19 150 اي حرفه ورزشکار مرد

 79/1 49/14 150 اي غیر حرفه ورزشکار مرد

ورزشکارمردحرفهاي و غیر حرفه اي دربین گروه  کالمی جدول باال میانگین پرخاشگري     
 گروه و 09/19 ±21/1را نشان می دهد. در این صفت گروه ورزشکار حرفه اي از میانگین  

 دو در صفت این در تفاوتی بنابراین. برخوردارند  49/14 ±  79/1 میانگین از اي حرفه غیر
 .شود می مشاهده گروه

 مستقل هاي گروه براي ها میانگین مقایسه آزمون :)8(جدول 

 

ک گروه
ت به تفکی

تفاو
 

آزمون لون 
براي برابري 

 واریانسها

 آزمون مقایسه میانگینها براي گروههاي مستقل

F 

سطح 
معنی 
 داري

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
معنی 
داري 

دو 
 دامنه

تفاوت 
میانگی
 ن ها

تفاوت 
انحراف 
استاندار

 د

فاصله اطمینان 
 درصد 95

حد 
پایی
 ن

حد 
 باال

پرخاشگري
 

کالمی
 

برابري 
 018/

0 
733/
0 

012/
2 

148 
029/
0 

59/4 
- 
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است، و 05/0) که کمتر از  029/0با توجه به فرضیه تحقیق و سطح معنی داري دو دامنه(     
درصد نشانگر تفاوت معنی دار  95آمده با فاصله اطمینان  حد باال و پایین بدست

 پرخاشگریکالمیبه تفکیک گروه هاي  مورد مطالعه است به عبارت دیگر پرخاشگري کالمی
در گروه  ورزشکاران حرفه اي بیشتر از غیر حرفه اي است و تفاوت معنی داري وجود دارد  

 و فرض چهارم تایید می شود.
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 تفاوت یا عدم تفاوت خصومتبه تفکیک گروه با استفاده از مقایسه میانگین هابررسی  :)9(جدول
 انحراف  معیار میانگین تعداد گروه متغیر

 خصومت
 45/2 34/29 150 اي حرفه ورزشکار مرد

 32/3 28/24 150 اي غیر حرفه ورزشکار مرد

غیر حرفه اي را نشان دربین گروه تکواندوکار حرفه اي و  جدول باال میانگین خصومت     
 گروه و 34/29 ±45/2می دهد. در این صفت گروه تکواندوکارمردحرفهاي از میانگین  

این صفت در دو  در تفاوتی بنابراین. برخوردارند  28/24 ±  32/3از میانگین  ايغیرحرفه 
 .دگروه مشاهده می شو

 مستقل هاي گروه براي ها نیمیانگ مقایسه آزمون :)10(جدول 
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است، و 05/0) که کمتر از  031/0با توجه به فرضیه تحقیق و سطح معنی داري دو دامنه(     
درصد نشانگر تفاوت معنی دار شاخص  95اطمینان حد باال و پایین بدست آمده با فاصله 

به تفکیک گروه هاي مورد مطالعه است به عبارت دیگر خصومتدر گروه   خصومت
اي تفاوت معنی داري وجود دارد  و فرض پنجم تایید اي  و  غیر حرفهورزشکاران مرد حرفه

 .می شود



  63... و يحرفه ا مهیو ن يدر مردان تکواندو کار حرفه ا يعوامل مرتبط با پرخاشگر سهیمقا
 

 
 

در تکواندوکاران حرفه اي بررسی در ادامه به بررسی داده هاي مرتبط با اعتقادات مذهبی نیز 
 همچنین. شده اند تأیید مؤلفه این نشانگربراي 8 می دهد؛ نشان ) 1( شکل در مندرج نتایج شد.

می  نشان ) 11( جدول در مندرج نتایج. است آنها قبول قابل مقدار از حاکی بارعاملی مقادیر
 .هست مطلوب برازش داراي مدل دهد

 
 استاندارد عاملی بارهاي با مذهبی اعتقادات اندازه گیري مدل :)1شکل(

 
 هاي برازش مدل اعتقادات مذهبیشاخص :)11( جدول

 
 

 وضعیت مقدار گزارش شده حد مطلوب هاي برازندگیشاخص
 مطلوب 912/0 9/0بزرگتر از (GFI)شاخص برازندگی مطلق
 مطلوب 904/0 9/0بزرگتر از (CFI)ايشاخص برازندگی مقایسه

 مطلوب 907/0 9/0بزرگتر از (IFI)شاخص برازندگی فزاینده
 مطلوب 973/0 9/0بزرگتر از (NFI)نرم نشدهشاخص 

ریشه میانگین مجذور خطاي تقریب 
(RMSEA) 

 مطلوب 060/0 نزدیک به صفر



64   1398اجتماعی المپیک / سال اول، شماره اول، زمستان  –مجله مطالعات فرهنگی 
 

 مذهبی اعتقادات نشانگرهاي  عاملی بار و  معنی داري :)12( جدول
 داري سطح معنی T مدار خطاي استاندارد بارعاملی تخمین زده شده نشانگر

1 1/000    
2 947/0 117/0 8/071 000/0 
3 1/062 112/0 9/513 000/0 
4 1/172 120/0 9/793 000/0 
5 977/0 108/0 016/9 000/0 
6 751/0 100/0 7/537 000/0 
7 1/074 110/0 9/745 000/0 
8 1/234 122/0 146 000/0 

 معنی دار مدل در رفته بکار نشانگرهاي می دهد نشان نیز ) 12( جدول در مندرج نتایج     
مولفه مورد نظر از  14در اینجا به بررسی مدل اندازه گیري پرخاشگري با توجه به  .هستند

 میدهد؛ نشان ) 2( شکل در مندرج نتایج پردازیم.تفکیک سوالها طبق اخذ نظرات نخبگی می
 قبول قابل مقدار از حاکی بارعاملی مقادیر نهمچنی. شده اند تأیید مؤلفه این براي نشانگر 14

 .هست مطلوب برازش داراي مدل می دهد ) نشان14( جدول در مندرج نتایج. است آنها

 
 استاندارد عاملی بارهاي با پرخاشگري گیري اندازه مدل :)2شکل(
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 پرخاشگري مدل برازش هاي شاخص: )13( جدول
 وضعیت شدهمقدار گزارش  حد مطلوب هاي برازندگیشاخص

 مطلوب 924/0 0/ 9بزرگتر  (GFI)شاخص برازندگی مطلق
 مطلوب 907/0 9/0بزرگتر از (CFI)ايشاخص برازندگی مقایسه

 مطلوب 970/0 9/0بزرگتر  (IFI)شاخص برازندگی فزاینده
 مطلوب 905/0 9/0بزرگتر از  (NFI)شاخص نرم نشده

ریشه میانگین مجذور خطاي تقریب 
(RMSEA) 

 مطلوب 049/0 به صفرنزدیک 

 
 داري  و بار عاملی  نشانگرهاي پرحاشگريمعنی): 14( جدول

 داري سطح معنی T مدار خطاي استاندارد ٫بارعاملی تخمین زده شده نشانگر

1 1/000    
2 984/0 122/0 8/057 000/0 
3 810/0 138/0 5/852 000/0 
4 1/054 140/0 7/505 000/0 
5 836/0 150/0 5/594 000/0 
6 946/0 128/0 7/380 000/0 
7 1/185 160/0 7/425 000/0 
8 920/0 132/0 6/959 000/0 
9 1/319 181/0 7/271 000/0 

10 1/209 141/0 8/595 000/0 
11 1/230 154/0 8/004 000/0 
12 1/119 142/0 7/882 000/0 
13 910/0 139/0 6/527 000/0 
14 1/219 130/0 9/384 000/0 

 دار هستند.دهد نشانگرهاي بکار رفته در مدل معنی) نیز نشان می14نتایج مندرج در حدول (
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 نتیجه گیري
اعمال خشونت به دو شیوه اساس اطالعات حاصل این پژوهش، از نظر پرخاشگري، که      

جسمانی و کالمی است و رفتار پرخاشگرانه را خشونت و کالم پرخاشگرانه را پرخاشگري 
 گردهمایی سبب بشر نوع در نهفته غریزي پرخاشگري که است این مارش استدالل .گویند

 جمعیتهایی چنین گیريشکل در اجتماعی عوامل تأثیر منکر وي. گرددمی هادسته افراد
 از اعم انسانها، کلیه در بودنش فطري دلیل به غریزي پرخاشگري که است معتقد و گرددمی
 ايجنبه بعنوان پرخاشگري دیدگاه، این در. دارد وجود تمدنها و جوامع کلیه در و مرد و زن

 گرفته نظر در و تعریف حیاتی غرایز از یکی و انسان طبیعت از کارکردي واقع در و سودمند
 دعواهاي یا ورزشی فعالیتهاي مثل( سودمندي اجتماعی مجراهاي که صورتی در. شودمی

 که دارد وجود امکان این باشد، داشته وجود پرخاشگري تحمل و هدایت براي) کوچک
 پژوهش این نتیجه با و کند کمک جامعه در اجتماعی انسجام افزایش به پرخاشگري

 قصد بدون باشگاهها هواداران از بسیاري چه اگر که دهندمی نشان شواهد .ندارد همخوانی
 و زد دهندمی تشکیل را اوباش هسته که گروهی شوند،می کشیده اوباشگري به قبلی نیت و

  وانگ( آورندمی شمار به اي حرفه ناگسستنی جزء را مسابقات حاشیه پرخاشگري و خورد
2012( 

رشتۀتکواندو  اي حرفه ونیمه اي مردحرفه تفاوت معنی داري بین  دو گروه  ورزشکاران     
که شامل وجود دارد و پرخاشگري در حرفه اي ها  بیشتر است . در خصوص متغیر خشم 

احساساتی است که شدت آن از تهییج یا آزار خفیف تا خشم یا جنون شدید متفاوت است 
اي از تحریک کم شناختی است، که از نظر شدت در دامنهزیست -و حالت هیجانی و روانی

سوال  7گیرد و با استفاده از  آمیز و خشونت شدید قرار میخشم جنونیا آزار خفیف تا 
تفاوت معنی داري بین دو گروه مشاهده نگردید. پرخاشگري بدنی هم  سنجیده می گردد

بل مشاهده اطالق می قا رفتار به است گاززدن – زدن لگد –زدن که شامل رفتارهایی مثل 
در بین دو گروه   گویه است، 9بدنی، شامل پرخاشگري شود و در پرسشنامه باس و پري 



  67... و يحرفه ا مهیو ن يدر مردان تکواندو کار حرفه ا يعوامل مرتبط با پرخاشگر سهیمقا
 

 
 

فریاد زدن، رنجاندن و تفاوت معنی داري نداشت. پرخاشگري کالمی که می تواند شامل: 
در ورزشکاران حرفه اي در مقایسه با گروه غیر  گویه بررسی می گردد،  5... باشد  که با  

احساسات همراه با خشم اغلب دربردارندة حرفه اي  نیز بیشتر بود. در خصوص خصومت که 
هاي برانگیزانندة رفتارهاي پرخاشگرانه اي از نگرشاست، ولی این مفهوم مجموعۀ پیچیده

، تفاوت معنی دار بین دو گیردنسبت به تخریب اشیا یا صدمه زدن به سایر افراد را در برمی
 بررسی هب) 1385(دماوندي و توان جمع بندي نمود که نصريدر کل می گروه مشاهده شد. 

 تحقیق این نتایج از برخی. است پرداخته ورزش در پرخاشگري و شخصیتی ویژگیهاي رابطه
) ب هستند، بیشتري پرخاشگرانه رفتار داراي متعصب تماشاچیان گروه) الف: از عبارتند

) ج میدهند، بروز بیشتري پرخاشگرانۀ رفتار و احساسات پایین، نفس عزت داراي تماشاچیان
دارد.  وجود مثبت رابطه خصمانه رفتارهاي با برونگرایی خواهی،هیجان هايویژگی بین

 پرخاشگري به قبلی نیت و قصد بدون ورزشکاران از بسیاري چه اگر که دهندمی نشان شواهد
 حاشیه پرخاشگري و خورد و زد دهندمی تشکیل را آن هسته که گروهی شوند،می کشیده

 تاریخی پژوهشهاي ). 2012  وانگ( آورندمی شمار به اي حرفه ناگسستنی جزء را مسابقات
 تجلی براي بستري نوزدهم قرن اواخر از اي حرفه که بود این از حاکی وهمکارانش دوال

 ورزش این با مالزم قدیمی انگاره یک از بخشی آن با همراه خشونت و بود محلی رقابتهاي
 شده پذیرجامعه خیابانها در که کارگر طبقه پایینی هايالیه از بخشهایی. شودمی محسوب

 خشن افراد براي که داشتند قرار خشونت و پرخاشگري از الگوهایی معرض در اغلب و بودند
 هاينظمیبی و خشونت وهمکارانش، دوال تعبیر به. بود قایل باالیی منزلت بهادر بزن و

 آمیزخشونت رفتارهاي اکثر و است اي حرفه بازي مالزم خصلت اي حرفه تیمهاي طرفداران
 مبادرت ايگونه به هارسانه بلکه نیستند، جدیدي چیز اي حرفه عرصه در فعلی اوباشگرانه و
 از نقل به محمدي(  هستند ايتازه وقایع گویی که کنندمی رویدادهایی چنین انعکاس به

 نواحی در بالقوه پرخاشگري میزان تحلیل و بررسی به) 1396( همکاران  بختیار ).2006 دوال
 رفتار و روانی سالمت بین ارتباط بررسی که نمودند عنوان و پراختند کردستان استان اقلیمی
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 قرار اجتماعی و رفتاري علوم محققان از بسیاري توجه مورد جوي و اقلیمی شرایط با انسان
 کل، پرخاشگري میزان از سردسیر نواحی ساکنان کردستان استان در که داد نشان نتایج. دارد

 میزان و برخوردارند گرمسیر نواحی ساکنان به نسبت بیشتري خصومت و خشم کالمی، بدنی،
 ظاهر بدنی صورت به بیشتر مردان در پرخاشگري. است زنان از بیشتر مردان در پرخاشگري

 و گرم نواحی در. است کالمی صورت به بیشتر زنان پرخاشگري که حالی در شود، می
نتایج مورد بررسی   .بود مردان در خصومت و خشم نوع از پرخاشگري میزان استان، مرطوب

نشانگر نشان داد که اعتقادات مذهبی  8از تاثیر عوامل فرهنگی با مولفه اعتقادات مذهبی با 
تاثیر معنی داري بر پرخاشگري ندارد و حاکی از برازش مطلوب و مناسب مدل می باشد. لذا 

 ارائه شده بدین شرح هستند: پیشنهادات 
مقاسه اثرات ورزش هاي مالیم و کم ، شونت.توجه به نوع ورزش در  تاثیر آن بر خ -1

بررسی تغیر در میزان سطح ، شدت در بروز و اثر گذاري بر خشونت در تحقیقات آتی.
مقایسه تاثیر ورزش در بانوان در ، هورمون ها یا شبه هورمون هاي موثر بر خشونت 

ین بررسی تاثیر و ارتباط ورزش و خشونت در سن، ضمنا تغییرات  احتمالی خشونت
 صورت ملی انجام شود و نتایج آن مقایسه گردد. ه ب تحقیقاتی چنین اجراي، مختلف

هاي متنوع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در راستاي افزایش اعتقادات مذهبی در برنامه -2
 اي رشته تکواندو اجرا شود.ورزشکاران حرفه

دینی است و دراین شور و نشاط دینی و فرهنگی موجب تقویت اعتقادات و باورهاي      
براي کاهش  .شرایط که تهاجم فرهنگی جامعه اسالمی را نشانه رفته، باید خالقانه عمل کرد

هاي دینی، مذهبی و فرهنگی در جامعه افزایش هاي اجتماعی باید تالش کنیم تا برنامهآسیب
 .هاي اجتماعی را افزایش داده استیابد چرا که کمرنگ شدن اعتقادات دینی، آسیب

هاي مرتبط با ترویج نماز، اجراي برگزاري اردوهاي تربیتی و فرهنگی، تقویت برنامه
 نقش تواندمی دینی باورهاي تقویت حوزه در هابرنامه برخی وآور گروهی هاي نشاطبرنامه

 .باشد داشته زمینه این در موثري



  69... و يحرفه ا مهیو ن يدر مردان تکواندو کار حرفه ا يعوامل مرتبط با پرخاشگر سهیمقا
 

 
 

ش مهمی در بازتولید ت که نقسترین ابعاد دین مناسک و رفتارهاي دینی ایکی از اساسی     
می که الب اسالعد فردي دارد. انقب دینی چه در بعد اجتماعی و چه در باورها و اعتقادات

هاي زندگی شهروندان ایرانی شد، باعث  منجر به احیاي دینی و ورود آن به تمام عرصه
هاي دینی، ورزي می و همچنین طرز نگاه به نوع دینداري، شکلالگردید که باورهاي اس

.)در کشـور ما  1381آزاد ارمکی و غیاثوند،(اد دین و جریان مدرن شدن جامعه تغییرکندنه
که اکثریت جمعیت پیرو اسالم و مذهب شیعه هستند، مناسک و رفتارهاي دینی مانند نماز و 

هایی مثل تاسوعا و عاشورا، اعیاد مذهبی و غیره اهمیت زیادي دارند. روزه، شرکت در مراسم
توان ت و پویایی این مراسم و مناسک در فرهنگ ایرانی چنان است که میگستردگی، قدم

 .)1386جمشیدیها و قبادي، ( رسد گفت کمتر پدیده اجتماعی در کشور به این وسعت می
هاي نوین قرار جوانان به عنوان گروهی مهم از مخاطبان، امروزه در معرض رســانه     

ها در امان نیستند. به عبارت دیگر جوانان، رسانه اند و طبیعی است که از تاثیراتگرفته
اند. جوانان یکی از قرار گرفتهالت مســتعدترین گروهی هستند که تحت تأثیر این تحو

هاي هر شوند و یکی از مهمترین دغدغههاي هر کشور محسوب میبزرگترین ســرمایه
هاي جامعه یبند به ارزشاي به ثمر رســیدن و رشــد دادن جوانان متعهد و پاخانواده

هاي دینی شرکت در ها به خصوص ارزشهاي پایبندي به ارزشباشــد. یکی از جلوهمی
شــرکت در نمازهاي جمعه و جماعت، شرکت در (هاي مذهبیها و تجمعمراســم

 .است )ها و تجمعات دینی، برگزاري پرشــکوه مراسم)ع(هاي ائمه معصومین عزاداري
کند هاي مذهبی در تشــکیل شخصیت تأثیر بسیاري دارد و جوانان را وادار میتماس با ارزش

 )61: 1375احمدي، ( وجود خود را به منزله جزء و تابعی از جهان بزرگ بدانند
گیري کرد که با استفاده درست و توان اینگونه نتیجهبر اساس مطالب فوق الذکر می     

هاي مشوق هاي اجتماعی و تولید برنامهو سیما و شبکه هاي نوین مانند صداهدفمند از رسانه
توان انتظار داشت حرکت به سمت ارتقاء سطح جهت افزایش هویت دینی افراد جامعه می

 دینداري در کل جامعه با کیفیت مطلوب پیش رود.
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