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Abstract: 

This study aimed to investigate the 

influence of mass media with an emphasis 

on aggression among female students in 

Mahshahr city is satellite based .Methods: 

This descriptive study is correlational. The 

study population of 500 youth in the city 

of Mahshahr, the sample of 200 randomly 

selected, To measure the research 

variables Aggression Questionnaire 

(AGQ) was used. To analyze the data, 

descriptive statistics (mean, standard 

deviation) and inferential statistics 

(Pearson correlation, regression analysis 

and stepwise (was used. The 

corresponding statistical analysis using the 

Statistical Package for Social Sciences ( 

SPSS) version 18 was carried out. the 

results obtained from this study showed 

that the results of this study showed that 

watching television and aggression 

significant relationship exists between 

aggression of youth by level of education, 

gender and marital status of there is a 

statistically significant difference. 
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بر پرخاشگری ( ماهواره) بررسی تاثیر رسانه جمعی 

 ماهشهر شهرستان دانشجو دختران نیب

 مرضیه یزدانی

 :چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رسانه جمعی با تاکید بر 

 شهرستان دانشجو دختران نیبماهواره بر پرخاشگری 

این تحقیق توصیفی از نوع : روش. می باشد ماهشهر

 055جامعه آماری این پژوهش . همبستگی می باشد

 055نمونه مورد مطالعه ،  ماهشهرجوانان سطح سهرستان 

جهت سنجش . نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد

 (AGQ)پرخاشگری متغییر های تحقیق پرسشنامه

های  جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص . استفاده شد

و آمار ( میانگین، انحراف استاندارد)آمار توصیفی

ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون )استنباطی

تحلیل های آماری . استفاده شد) همزمان و گام به گام

مربوطه با استفاده از بسته آماری برای علوم اجتماعی 

(SPSS)  نتایج به دست : ته هایاف. انجام شد 81نسخه

نتایج این تحقیق نشان :  آمده از این تحقیق نشان داد که

داد که بین تماشای تلویزیون و پرخاشگری رابطه 

 جوانان بین پرخاشگریمعناداری وجود دارد، همچنین 

از نظر و وضعیت تاهل  ، جنسیتبراساس میزان تحصیالت

 .آماری تفاوت معناداری وجود دارد

رسانه جمعی، بر ماهواره، پرخاشگری، : کلید واژگان

 ماهشهر
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 :مقدمه

ماهواره های تلویزیونی یکی از تکنولوژیهای نوین ارتباطی هستند که قلمررو وسریعی از منراطق جغرافیرایی را تحرت      

مدد این ابزار اطالعات، اخبار و برنامه های گوناگونی را با اهداف مختلف سوار  کشورها به .پوشش خود قرار می دهند

این تکنولوژی نیز هماننرد بسریاری از ابرداعات بشرری      .بر امواج نامرئی به فراسوی مرزهای سیاسی خود می فرستند

افکرار انسرانهایی اسرت کره      آثار مثبت و منفی به دنبال دارد و این نه به خاطر ذات تکنولوژی بلکه منبعت اندیشره و 

آثرار نرامطلوب برخری از برنامره هرای مراهواره ای در زمینره هرای فرهنگری،           .چنین وسایلی را به خدمت گرفته اند

اقتصادی و سیاسی، همچنین نبودن مقررات حقوقی الزام اور در سطح برین المللری در مرورد محتروای برنامره هرای       

ز برخی اختالف نظرها میان دولت ها شده و دولت ها را بر آن داشته که بررای  ماهوارهای تلویزیونی، باعث ایجاد و برو

 (.8818هاشمی،)مصونیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه خود چاره جویی کنند

نوجوانی یک پدیده اجتماعی است که شامل یک دوره طوالنی گذرا از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی اسرت و آن  

در تاریخ بشر زمانی بوده که نوجوانی  .ای به جامعه دیگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغییر می کنداز جامعه 

یعنی انتقال از مرحله کودکی به مرحله بزرگسالی، درسرت مثرل انتقرال از یرک روز بره روز       .اصال وجود نداشته است

امرا پدیرد ای کره مری توانرد در دوران      (.8810، رحمتی)دیگر به همراه برگزاری مراسم خاصی تحقق پیدا کرده است

در پایران دوره   .نوجوانی باعث تغییر در میزان رشد اجتماعی نوجوانان باشد، ماهواره و برنامه های ماهواره مری باشرد  

در صرورتی کره    .نوجوانی، رشد اجتماعی کامل می شود و نوجوان به عنوان یک جوان اجتماعی وارد اجتماع می شود

هویت اجتماعی، انجام هویت، فردیت اجتماعی، طرز تفکر و از همه مهمتر اینکره ایرن برنامره هرا را      :ندمفاهیمی مان

خواسته یا ناخوسته جوانان و نوجوانان ما الگو برداری میکنند  و تاثیر آن بر دوستی با همسراالن، برخرورد برا جرن      

ن و فعالیتهرای گروهری در ذهرن نوجوانران شرکل      مخالف، ایفای نقش در ارتیاط با والدین، مدرسه و سرایر بزرگسراال  

بگیرد، رشد اجتماعی مناسبی پیدا می کند که باتوجه بر امار زیادی کره در تولیرد فیلمهرای اکشرن و هچنرین الگرو       

سازی هایی که با فرهنگ کشور میزبان همخوانی ندارد و با توجه به اینکه ممنوعیت های قرانونی بررای ایرن قشرر از     

لرذا در پرژوهش   .شود که منجر به ناکامی میشود که از عوامل پیش بینی کننده پرخاشکری می باشد افراد اعمال می

حاضر به بررسی این نکته می پردازیم که چه رابطه ای میان تماشای برنامره هرای مراهواره و میرزان پرخاشرگری در      

 (.8811،اسدی)نوجوانان وجود دارد

راجتماعی است که قسرمت اعظرم تراریخ مردون انسران پیرامرون آن رقرم        پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی  

برخی سپیده دم تراریخ را برا بیران قترل هابیرل بدسرت قابیرل آلروده بره پرخاشرگری و خشرونت مری             . خورده است

سال پیش تا امروز بشرر   0055از : کوالسکی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد (.810،رضوی زاده،)دانند

سال در صلح و صفا گذارنیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است اگرر تراریخ انسران را ورز برزنیم پرر از       020فقط 

خونخواری و قتل و غارت و کشتار و بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است که تروده هرای گسرترده ترری از     

توان نام برد کره چهرل هرزار غرالم را در روم بره صرلیب       از آن سردار رومی می . انسانها را کشته یا به کشتن داده اند

یکی از مهمترین و آشکارترین پیامدهای منفی فیلم ها و برنامه های شبکه هرای مراهواره ای، افرزایش     .کشیده است

تحقیقات مختلف روانشناسی با محوریت نظریه یادگیری مشراهده ای آلبررت بنردورا نشران     . خشونت در جامعه است

اهده صحنه های خشونت آمیز ، گرایش به پرخاشگری را در بینندگان آن براال مری بررد و ایرن در حرالی      داده اند مش
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است که حجم قابل مشاهده برنامه های ماهواره ای به فیلم های سینمایی و سریال هرایی اختصراد دارد کره در آن    

شتار و قترل و هرگونره جنایرت برا     سهل و آسان نشان دادن ک .صحنه های خشونت آمیز به طور مکرر تکرار می شود

سالح سرد و گرم ، ترس بیننده را فرو می ریزد ؛ در واقع هنگامی که بیننده ساعت های متوالی ، چنین برنامه هرایی  

این تاثیرپرذیری برر روی کودکران و نوجوانران     . را می بیند ، گویا در کالس آموزشی ترویج خشونت قرار گرفته است 

 .است بیشتر و قابل تامل تر

 :بیان مساله 

پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد و آنچره در ایرن تعریرف حرائز     

اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شرخص دیگرر، پرخاشرگری نیسرت در     

را به کار می برند رفتاری که به دیگران آسریب مری رسراند بره      عمل بسیاری از پژوهشگران ترکیبی از این دو تعریف

خصود وقتی که کودك بداند رفتارش به دیگری آسیب می رساند همه مسأله ای مثالَ در زندگی زناشویی یرا محرل   

ر دیگر می تواند باعث پرخاشگری فرد شود ولی در محیط خانواده و پرخاشگری در بین زنان و مردان بایرد د ... کار و 

نظر داشته باشیم که ضربه نهایی به فرزند خانواده وارد نشود زیرا گاهی بعضری از رفتارهرا باعرث اخرتالل رفتراری و      

کره اینهرا در وهلره اول وهیفره     ... روانی کودکان می شود مانند افسردگی، بیش فعالی، گوشه گیرری، شرب ادراری و  

آرام برای فرزند بوجرود آورنرد ترا مشرکالت روحری و       والدین کودك است که زندگی و محیط خانه را محیطی امن و

تحقیقات نشران مری دهرد کره پسرران بریش از دخترران در رفتارهرای         .(8810احمدی، کار)روانی به سراغ آنها نیاید

  اما دختران بیشتر متوسل به جدال های لفظری . و پرخاشگرانه خود از نیروی بدنی استفاده می کنند   خشونت آمیز

ن گونه افراد معموالً در میان گروه به عنوان افرادی گستاخ ، بی تربیت و بی رحم نسبت بره اطرافیران و   ای. می شوند 

یکی از همسازترین تفاوت های جنسیتی آن است که پسران در مقایسه برا دخترران از   . همساالن ، شناخته می شوند

. که کودکان خشرمگین مری شروند    این تفاوت به خصود هنگامی مشخص می شود. نظر جسمی پرخاشگرتر هستند

در تبیرین تفاوتهرای   (. 0558وایرت،  )این تفاوت در تمام فرهنگها وجود داشته و از اوایل رشد کودك آشکار می شرود 

در این رابطه، عوامل زیسرتی  . جنسیتی در پرخاشگری جسمی هم عوامل زیستی و هم عوامل محیطی دخیل هستند

ر حالی که عوامل محیطی، انتظارات فرهنگی، الگوهای بزرگساالن و همساالن به وراثت و هورمون ها اختصاد دارد د

توانرد   پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی کودکان کره حتری مری    .و پاداش پرخاشگری جسمی پسران را در بر می گیرد

نسربت بره   شود، اگر چه در دختران  شود هم در پسران و هم در دختران مشاهده می ها  منجر به آسیب به همشاگردی

 (.8811امامی پور،)پسران این پرخاشگری کمتر فیزیکی است و با آسیب جسمانی کمتری همراه است

هنگامی که پرخاشگری کالمی نیز برسی می شود تفاوت های جنسیتی حذف شده و حتی گاهی اوقات میرزان برروز   

احتمراال بیشرتر نروع خاصری از     همچنرین دخترران   (. 8210اگلی و اسرتیفن،  )آن در دختران بیشتر گزارش می شود

پرخاشگری را نشان می دهند که پرخاشگری رابطه ای نامیده می شود و رفتارهایی را دربر مری گیررد کره در آن بره     

ایجاد تنفر نسبت به دیگران به وسیله شایعه پراکنی های کینه توزانه یا نادیرده گررفتن دیگرران بره علرت عصربانیت       

به طور کلی می توان اذعان کرد که یکی از عوامل پرخاشگری الگرو سرازی و دیردن    (. 0550آندروود، )منجر می شود

کودکی به طور مثال . ماهواره ها با پخش فیلمهای بیشماری در این زمینه سهم زیادی دارند. رفتار پرخاشگرانه هست

نمایران کنرد تحقیقرات     که در ماهواره یا هر شبکه دیگر فیلمی را مشاهده می کند آن رفتار را می خواهد در عملش

نشان داده اگر به کودك یک فیلم پلیسی نشان دهید بعد از مشاهده ن فیلم برای انتخاب اسباب برازی صرد در صرد    
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تفنگ را انتخاب خواهد کرد حال پ  از دیدن فیلم های خشن از جمله کشتی کج و غیرره در مراهواره کرودك مری     

ن در منزل توانایی انجام این کار را ندارد در مدرسه این اعمال را انجام خواهد آنگونه حرکات را در هود بنمایاند و چو

با توجه ببه مطالب ارائه شده هدف این تحقیق این است که به این سوال پاسرخ دهرد کره بررسری تراثیر      . خواهد داد

اشد؟ ایا ایرن  به چه اندازه می ب ماهشهر شهرستان دانشجو دختران نیبرسانه جمعی بخصود ماهواره بر پرخاشگری 

 تاثیر مثبت می باشد یا منفی؟

 :تحقیقات انجام شده

 :داخلی

های جامعه شناختی خشونت و پرخاشگری تماشاگران فوتبال  بررسی عاملدر پژوهشی با عنوان ( 8810)رحمتی

نمونه تصادفی تماشاگران و طرفداران  454نتیجه پژوهش حاضر در مورد  .انجام دادند شهر تهران: مطالعه موردی

پرسپولی  و استقالل است که ضمن اذعان به بحرانی نبودن رفتار طرفداران فوتبال شهر تهران نشان میدهد، 

ی بند متغیرهای اهمیت و حساسیت نتیجه بازی از نظر کسب امتیاز و تعیین جایگاه تیمهای مورد عالقه در رده

مسابقات قهرمانی، حرکات خشونت آمیز و پرخاشجویانه بازیکنان هنگام بازی و کیفیت داوری، عمدتا بر بروز 

متغیرهای سن، میزان کنترل و نظارت خانواده، پایگاه . پرخاشگری کالمی طرفداران فوتبال تأثیر می گذارند

ل مورد مطالعه به رفتارهای پرخاشجویانه و اقتصادی و اجتماعی، تأثیر منفی بر گرایش طرفداران تیمهای فوتبا

متغیرهای سابقه دعوا و نزاع، سابقه تنش و ناکامی در فعالیتهای تحصیلی و آموزشی، مصرف . خشونت آمیز دارند

سیگار، سابقه تنش در محیط خانواده، سابقه رفتار مجرمانه، داشتن دوستان و هماالن دارای سابقه جنایی، ارتباط با 

دارای سابقه جنایی، عزیمت جمعی و گروهی به ورزشگاه و ناسازگاری انتظارات ورزشی و راههای تحقق  خویشاوندان

آنها، دارای تأثیر مستقیمی بر گرایش به ارتکاب رفتارهای پرخاشجویانه و خشونت آمیز ورزشی طرفداران تیمهای 

 .پرسپولی  و استقالل دارند

–های ویدیویی  بررسی ارتباط بازیدر پژوهشی با عنوان ( 8814)دمحمو ،محمودی.فائزه ،صحبایی.اقدس ،دواچی

گرچه بین : یافته ها.انجام دادند 8818رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 

این . نبودپرداختن به بازی با انواع پرخاشگری رابطه ای مستقیم برقرار است ولی این رابطه از نظر آماری معنی دار 

که بین مدت زمان پرداختن به این بازیها و نوع بازی با انواع پرخاشگری ارتباط معنی داری برقرار بود  در حالیست 

 .بطوری که با افزایش میزان پرداختن به این بازیها بویژه بازیهای خشن، میزان پرخاشگری افزایش یافته بود

ری و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی پرستاران بخش پرخاشگدر پژوهشی با عنوان ( 8810)کاراحمدی 

بیست و سه درصد افراد در پرسشنامه : یافته ها .پرداختند های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اطفال بیمارستان

درصد زنان نمره باالی  24.12درصد مردان و  85با توجه به جن  . دریافت کردند 40بخش پرخاشگری نمره باالی 

درصد  34.8با توجه به سن، . تفاوت میان زنان و مردان از نظر نمره پرخاشگری معنی دار نبود. یافت کردنددر 40

سال نمره  45درصد در گروه سنی باالتر از  7سال و  82تا  85درصد در گروه سنی  16.6، 02تا  00در گروه سنی 

درصد  35.6ارده و نه دهم درصد افراد مجرد و چه. رابطه سن و پرخاشگری معنی دار بود. دریافت کردند 40باالی 

دریافت کردند که تفاوت بین افراد متاهل و مجرد از نظر میزان پرخاشگری معنی دار  40افراد متاهل نمره باالی 

بین سنوات کاری و میزان پرخاشگری نیز رابطه معنی داری وجود داشت بین میزان تحصیالت، شیفت کاری، . بودن

 .یمارستان و درآمد ماهیانه با میزان پرخاشگری رابطه معنی دار مشاهده نشدبخش محل کار، ب
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 بررسی تاثیر تماشای کارتون های خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجواناندر پژوهشی با عنوان ( 8817)حسینی

فیزیکی آزمودنی بر پرخاشگری « نجات کودکان»نتایج تحقیق نشان داد که تماشای کارتون خشونتامیز  .پرداختند

موثر واقع شده است؛ به این ترتیب که پرخاشگری فیزیکی آزمودنی ها پ  از تماشای کارتون ( پ  از تماشا)ها 

در تماشای ( نظارت)بررسی تاثیر سبک مداخله در پژوهشی با عنوان ( 8817)ناراکمه و سهرابی .افزایش یافت

در پژوهشی با عنوان رابطه پرخاشگری با ( 8811)امامی پور .پرداختند ی بر پرخاشگری پسران خشونت تلویزیون

های رایانه ای پرخاشگری  نتایج نشان می دهد با افزایش ساعات صرف شده برای بازی.تماشای تلویزیون پرداختند

فرزند در جنبه -پدر و نیز رابطه مادرفرزند در جنبه های آمیزش پدرانه و ارتباط با -افزایش می یابد اما رابطه پدر

 . های عاطفه مثبت، همانندسازی و ارتباط با مادر کاهش می یابد

 :خارجی

در پژوهشی به رابطه بین تماشتی پرخاشگری و تلویزیون  پرداخت ،نتایج این تحقیق نشان داد ( 8210)8هوسمان

 .داردکه بین تماشای تلویزیون و پرخاشگری رابطه معناداری وجود 

در پژوهشی بهاین نتیجه رسیدند که هر چند دیدن صحنه های زود خورد جنبه لذت دارد ولی ( 8272)0زیلمن

 .تماشای این صحنه ها در تلویزیون میزان پرخاشگری را در جوانان و بخصود کودکان تصحیل می کند

نتایج نشان داده شدکه .رابطه بین پرخاشگری و اضطراب انجام داد  بررسیدر پژوهشی با عنوان ( 0558) 8کِووك

 .سال ودرمجردها باالتراست اما تفاوتی ازنظرجنسی وجودندارد 20 تا 35 میزان پرخاشگری درگروه سنی جوان

 :روش پژوهش

ی می تروان در مرورد   بنابراین هنگام. انتخاب روش پژوهش به هدف ها، ماهیت موضوع و امکانات اجرائی بستگی دارد

روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و وسرعت دامنره کرار مشرخص     

با توجه به ایرن کره در ایرن پرژوهش رابطره سراده و ترکیبری پرنج عامرل عمرده           (. 8810نادری، سیف نراقی، )باشد 

رار گرفتره اسرت، روش پرژوهش توصریفی از نروع      شخصیت و خستگی شغلی با میزان سوانح در کار مورد بررسری قر  

برا پرخاشرگری   و متغیر مالك  تماشای برنامه های ماهوارهمتغیر های پیش بین پژوهش حاضر   .همبستگی می باشد

جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیاء یا حوادث کره دارای یرک صرفت یرا ویژگری مشرترك        .می باشد

تشرکیل   8820-8828در بهار   ماهشهرجامعه آماری این پژوهش را جوانان سطح سهرستان (. 8817دالور، )هستند 

تعرداد   (8275) 4کرجسی و مورگانبر اساس جدول تعیین حجم نمونه  .نفر بود 055کل جامعه آماری حدود .داده اند

نفر برای تحقیق مناسب به نظر آمد اما محقق با احتمال اینکه بعضی از پرسشنامه ها ممکن است مخردوش یرا    055

مرورد آن بره طرور     055پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع نمود که تعرداد   085ناقص باشند تعداد 

 .کامل تکمیل گردید

 :پژوهشابزار  -9-1

اسرتفاده بره عمرل آمرد کره در زیرر بره         ( AGQ)پرخاشرگری در این پژوهش با توجه به اهداف، عالوه بر پرسشنامه 

 .تفصیل به معرفی پرسشنامه و شواهد حاکی از روائی و پایایی آنها پرداخته شده است

                                                             
1  : Hosman 
2 :Zilman 
3  : Coke 
 
: Krejcie & Morgan   
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 :( AGQ)پرخاشگری پرسشنامه -9-1-5

ماده آن مربوط به عامل خشم،هشت ماده آن مربوط به تهاجم و  4ماده می باشد که  85این پرسشنامه مشتمل بر  

 .هشت مادهآن مربوط به کینه توزی می باشد

مدادی شناخته می شود و به منظور بررسی میزان پرخاشگری افراد ساختار -این پرسشنامه مربوط به ابزارهای کاغذ

گزینه  4یک مقیاس خود گزارش دهی می باشدو آزمودنی به یکی از  ( AGQ)پرخاشگریمقیاس  .سازی شده است

و با جمع نمرات سوال ها  25نمره کلی این پرسشنامه از صفر تا .هرگز،به ندرت،گاهی اوقات و همیشه پاسخ می دهد

برای کل ( ازمون باز ازمون)آمده بین نمره های آزمونهای در دو نوبت ضریب باز آزمایی به دست  .به دست می آید

  =r=  ،04/5 r 75/5که به ترتیب(    =N 41)و ازمونیهایدختر  (    =N 81)ازمونیهای پسر  =N 28آزمودنیها 

،72/5 r=  همچنین در مقیاس .بوده است(AGQ )   برای کل آزمونیها آلفا (همسانی درونی )ضرایب الفای کرونباخ

ضریب همبستگی توسط زاهدی فر بین  .بوده است 12/5و پسر برابر با  10/5،باری دختر برابر با  147/5برابر با 

، =N= ،01/5 r 850برای کل آزمونیها   ( AGQ)و مقیاس (   MMPIیکی از خرده مقیاسهای ) pdخرده مقیاس 

558/5P=   و ضریب همبستگی میان کل پرسشنامهDBVIT  و ( 8207)گناه باس و دورکی –،پرسشنامه خصوصیت

 8272اسپیلبرگر،)گزارش شده است   =558/5Pو =N= ،00/5   r 080برای کل آزمودنی ها ( AGQ)مقیاس 

 (.8825ترجمه کامکار و ساعتچی،

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تحلیل داده های حاصل از ابزارهای پژوهش، از آمار توصیفی و استنباطی به تناسب برای ارائه نتایج استفاده 

های آمار توصیفی که استفاده شده است شامل، جدول فراوانی و درصد فراوانی، درصد تراکمی،  شاخص . شد

های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون،  یهاما برای بررسی فرض. باشد میانگین، انحراف استاندارد و شکل می

تحلیل های آماری مربوطه با استفاده از بسته آماری برای علوم . تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام، استفاده شد

 .انجام شد 81نسخه  (SPSS) 0اجتماعی

 تجزیه وتحلیل داده ها

هرا، فراینردی چنرد    تجزیه و تحلیل داده. شودمیسر می هاهای تحقیق، با تجزیه و تحلیل دادهپاسخ مناسب به پرسش

-های به دست آمده از طریق ابزارهای گردآوری اطلّاعات، خالصره، کدبنردی و دسرته   ای است که طی آن دادهمرحله

 در ایرن فصرل  . ها فراهم آیدها و ارتباط ها بین دادهی برقراری انواع تحلیلشوند تازمینهبندی و درنهایت پردازش می

 .  های داده شده براساس آمارهای مناسب توصیفی و استنباطی تحلیل می شوندسوال های پژوهش با توجه به پاسخ

 :مامر توصیفی تحقیق

 آماری  تحقیق برحسب جنسیت نمونه:8-8جدول شماره

 

 

 

 

                                                             
5
 : Statisical Package for social science 

 

 

 کل مرد زن 

 055 855 855 تعداد

 %855 %05 %05 درصد
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 855)و مرد( نفر 855)نفر می باشدکه تعداد زن 055نمونه اماری   مالحظه می شود 8-8همانطوری که در جدول 

 .برابر می باشد( نفر

 در شبانه روز میزان ساعات تماشای برنامه های ماهواره :0-8جدول شماره

 

 

 

 

 

 8ترا 0میزان ساعات تماشای برنامره هرای مراهواره ای از کرم برین      مالحضه می شود  0-8همانطوری که در جدول شماره 

 .ساعت به باال می باشد 88ساعت و خیلی زیاد  85تا 7ساعت ،زیاد  0تا4ساعت، متوسط حدود 

 :فرضیه های تحقیق

 .با پرخاشگری رابطه وجود دارد تماشای برنامه های ماهوارهبین (5

-4ل .نتایج در جدو. برای پاسخ به این سؤال و تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید

 .مالحظه می گردد8

 

 (تماشا کردند) گروه آزمایش (تماشا نکردند) گروه کنترل

X SD X SD 

01/48 80/0 02/04 0/78 

 

 با پرخاشگری تماشای برنامه های ماهوارهنتایج ضریب همبستگی  0-4جدول 

 

 شاخص آماری       

 متغیرها
r P 

 5558/5 70/5 تماشای برنامه های ماهواره 

 پرخاشگری 

 

 با پرخاشگری تماشای برنامه های ماهوارهپژوهش ، مبنی بر وجود ارتباط  بین  اول اصلی به بررسی سوال0-4جدول 

وجود 70/5  همبستگی  با پرخاشگری تماشای برنامه های ماهوارهبر اساس نتایج مندرج در جدول ، بین .پرداخته است

را پرخاشگری  ای میزانتماشای برنامه های ماهوارهبه عبارتی با افزایش .معنادار می باشد   >P 5558/5دارد و در سطح 

 .می یابد افزایش 

 .ز نظر پرخاشگری تفاوت وجود داردا( دختر و پسر) بین جوانان با توجه به جنسیت (2

 بر اساس جنسیت آنهاجوانان پرخاشگریدو نمونه مستقل بین  tنتایج آزمون : 8-4جدول  

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم

 0تا 4 8تا0

 

 به باال 88 85تا7
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برر اسراس نترایج بدسرت آمرده از ایرن آزمرون        . شوددو نمونه مستقل استفاده می tبرای پاسخ به این سؤال نیز  از آزمون 

های بدست آمرده  یافتهمی باشد متفاوت (0/41  برابر با ) زنان   با( 8/08برابر با ) مردان جوانان پرخاشگریمیزان میانگین 

دهنرده  که این مقدار نشران   باشدمی 508/5و سطح معناداری حاصل برابر با  t  548/0برابر  tحاکی از آن است که آماره 

توان نتیجه گرفت بنابراین می( .  p> 05/5. )باشدمیپرخاشگریدر  جوانان وجود تقاوت معنادار بین دو متغیر جنسیت با 

 .( 8-4جدول  . ) ستنیردان با زنان یکسان پرخاشگری مکه میزان 

 جوانان با توجه به مدرک تحصیلی از نظر  پرخاشگری تفاوت وجود دارد ؟آیا بین  -9

و بر اساس آزمون تحلیل واریان  دو طرفه در این راستا آزمون تحلیل واریان  معنادار گردیده است، به  سوالدر این 

(  > 05/5p)  قبول استقابل ( S  = 50/5) و مقدار سطح معناداری برآورد شد 102/0برابر با  Fنحوی که مقدار آزمون 

براساس میزان تحصیالت آنها از نظر آماری تفاوت  جوانان پرخاشگریدرصد گفت که بین  20توان با اطمینان پ  می.

 (.0-4جدول.)معناداری وجود دارد

 بر حسب تحصیالتپرخاشگریمیانگین و انحراف استاندارد .:0-4جدول شماره  

 

 لیسان  باالتر لیسان  فوز دیپلم دیپلم مولفه

 

X SD X SD X SD X SD 

 80/8 1/82 27/8 0/44 08/0 04/00 00/0 58/07 پرخاشگری

 

از لحرا  تحصریلی    جوانران در برین سرایر    58/07 برا میرانگین   دیپلمدیده میشود  گرروه     0-4همانگونه که در جدول  

و پرایین تررین     58/07برابرر  مربروط بره گرروه    دیرپلم باالترین میرانگین  پرخاشگریبین . بیشترین را به خود اختصاد داد

 لیسران  فروز   مربوط به گروهپرخاشگریانحراف معیار بزرگترین   و از لحا   1/82که برابراست با لیسان  باالتر  میانگین

  .باشد می 27/8  که برابراست با لیسان مربوط به گروه پرخاشگرینیازهای کمترین و 8/80باالترکه برابراست با 

 

 

 

 

 

 

 N X SD T Sig پرخاشگری

 44/8 8/08 855 مرد
548/0 508/5 

 02/0 41 /10 855 زن
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 بر اساس سطح تحصیالت آنهاجوانان  پرخاشگرینتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون : 6-4جدول  

 

ترتیرب میرانگین از کمترر بره       بر اساس میزان تحصیالت انها بهجوانان  پرخاشگریمیزان ( آزمون دانکن)7-4در جدول   

مقاطعی که میانگین آنها در یک سرتون  . بندی شده استبیشتر مرتب و بر اساس همگن بودن با یکدیگر در دو گروه، گروه

به عبارت دیگرر  .قرار گرفته است با یکدیگر تفاوت معنادار ندارند و آنهایی که در یک ستون نیستند تفاوت معناداری دارند

تفراوت    دهد که بین مقطح تحصیلی لیسان  با سرایر گرروه  نتیجه بدست آمده نشان می. هی قرار ندارنددر وضعیت مشاب

 دیرپلم کره دارای مردرك تحصریلی    جوانان  پرخاشگریدر واقع آزمون پسین دانکن به خوبی تفاوت . معناداری وجود دارد

 .توان دیدبه خوبی می( نمودار میانگین) 0-4  این تفاوت در نمودار. دهدخوبی نشان می  هستند را با مقاطع دیگر به

 بر اساس سطح تحصیالت آنهاجوانان  پرخاشگرینتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسی :  7-4جدول    

  
  
  
 

 

 

 

 

 

-اسرتفاده مری   7-4های توصیفی منردرج در جردول    از آمارهجوانان  پرخاشگریبرای بررسی اثر سطح تحصیالت بر روی 

های موجرود در ایرن جردول، میرانگین     بر اساس آماره. معیار و خطای معیار، انحرافها عبارتند از میانگیناین آماره. کنیم

  58/82براالتر   و لیسران    50/44ولیسران    84/00مقطرع فروز دیرپلم     58/07  دارای مدرك دیپلمجوانان  پرخاشگری

 .باشدها برخوردار میاز اولویت اول در بین سایر گروهبه لیسان  باالتر  که در این میان بعد از مقطع  دیپلم  . باشدمی

 :سوال چهارم فرعی

 تحصیلی و میزان تماشای برنامه های ماهواره ای تفاوت وجود دارد ؟آیا بین جوانان با توجه به مدرک  -4

و بر اساس آزمون تحلیل واریان  دو طرفه در این راستا آزمون تحلیل واریان  معنادار گردیده است، به  سوالدر این 

(  > 05/5p)  ل استقابل قبو( S  = 502/5) و مقدار سطح معناداری برآورد شد 005/0برابر با Fنحوی که مقدار آزمون 

 Fمقدار  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
سطح 

 معنادری

 000/8727 8 0828 بین گروهیواریان  

 827/45 007 85710 واریان  درون گروهی 54/5 102/0

  075 80870 واریان  کل

 تعداد گروه
Subset for alfa = 50/5  

8 0 

 84/00  855 فوز دیپلم

 58/82    855 باالتر و لیسان 

 50/44  855 لیسان 

 858/5 5880/5  معناداریسطح 
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براساس میزان تحصیالت آنها از جوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای درصد گفت که بین  20توان با اطمینان پ  می.

 (.1-4جدول.)نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد

بر حسب  جوانان تماشای برنامه های ماهواره ای میزان ساعات میانگین و انحراف استاندارد .:1-4جدول شماره  

 تحصیالت

 

 

از لحا  تحصیلی بیشرترین   جواناندر بین سایر  00/7با میانگین  دیپلم دیده میشود  گروه  1-4جدول   همانگونه که در

مربروط بره   تماشرای برنامره هرای     براالترین میانگین جوانران   تماشای برنامه های ماهواره ای بین . را به خود اختصاد داد

کره   لیسران  براالتر    مربوط بره گرروه  مراهواره  برنامره هرای  تماشرای   و پایین ترین میانگین00/7با میانگین  دیپلمگروه

فروز دیرپلم باالترکره     مربوط بره گرروه  ماهواره تماشای برنامه هایانحراف معیار بزرگترین   و از لحا  827/8 برابراست با

رابراسرت  کره ب  لیسران  براالتر  مربروط بره گرروه    جوانران   تماشای برنامه های ماهواره ای و کمترین  550/8 برابراست با 

  .میباشد 827/8  با

بر اساس سطح جوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه پیرامون : 3-4جدول  

 تحصیالت آنها

 

ترتیرب    بر اساس میزان تحصیالت انها بره جوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای میزان ( آزمون دانکن)85-4در جدول   

مقراطعی کره   . بنردی شرده اسرت   میانگین از کمتر به بیشتر مرتب و بر اساس همگن بودن با یکردیگر در دو گرروه، گرروه   

میانگین آنها در یک ستون قرار گرفته است با یکدیگر تفاوت معنادار دارند و آنهرایی کره در یرک سرتون نیسرتند تفراوت       

دهد که بین مقطح تحصریلی  نتیجه بدست آمده نشان می. به عبارت دیگر در وضعیت مشابهی قرار ندارند.معناداری دارند

تماشای برنامه های ماهواره در واقع آزمون پسین دانکن به خوبی تفاوت . تفاوت معناداری وجود دارد  با سایر گروه دیپلم 

 لیسان  باالتر لیسان  فوز دیپلم دیپلم مولفه

 

X SD X SD X SD X SD 

 827/8 82/0 48/0 08/0 550/8 41/7 741/0 00/7 پرخاشگری

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار 

سطح 

 معنادری

 085 8 85/085 واریان  بین گروهی

 808/0 087 84/8001 واریان  درون گروهی 502/5 005/0

  087 04/8121 واریان  کل
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-4این تفاوت در نمرودار   . دهدخوبی نشان می  هستند را با مقاطع دیگر به دیپلمکه دارای مدرك تحصیلی جوانانی  ای 

 .توان دیدبه خوبی می( نمودار میانگین)87

بر اساس سطح جوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای ساعات ایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسینت:  51-4جدول    

 تحصیالت آنها

 
  
  
  
 

 

 

 

های توصریفی منردرج در جردول     از آمارهجوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای برای بررسی اثر سطح تحصیالت بر روی 

هرای موجرود در ایرن    بر اساس آماره. معیار و خطای معیار، انحرافها عبارتند از میانگیناین آماره. کنیماستفاده می 4-85

لیسان   ول 7/48مقطع فوز دیپلم  7/25  دارای مدرك دیپلمجوانان  اره ای تماشای برنامه های ماهوجدول، میانگین 

از اولویت اول در برین سرایر    لیسان  باالتر به  دیپلمکه در این میان بعد از مقطع  . باشدمی  82/0یسان  باالتر  ل 00/0

 .باشدها برخوردار میگروه

 نتیجه گیری

به دست  بر اساس نتایج.با پرخاشگری رابطه وجود دارد برنامه های ماهواره تماشایبین اینکه اصلی  فرضیهدر پاسخ به 

تماشای برنامه های به عبارتی با افزایش . وجود دارد همبستگی  با پرخاشگری تماشای برنامه های ماهوارهبین آمده 

اسماعیلی دهقی ,ژگانکاراحمدی منتایج این پؤوهش با تحقیقات  .می یابد را افزایش پرخاشگری  ای میزانماهواره

 .همسویی دارد( 0558)کِووك ،(8272)،زیلمن(8210)هوسمان،(8811)رضایی کاشی زهرا,امامی پور سوزان،(8810)نیره

بر  از نظر پرخاشگری تفاوت وجود دارد ؟( دختر و پسر)یا بین جوانان با توجه به جنسیتآدر سوال اول فرعی اینکه 

های یافتهمی باشد متفاوت  زنان مردان با جوانان پرخاشگریاساس نتایج بدست آمده از این آزمون میزان میانگین 

دهنده وجود تقاوت معنادار بین دو متغیر جنسیت با و سطح معناداری حاصل نشان tبدست آمده حاکی از آماره 

نتایج  .ستنیردان با زنان یکسان پرخاشگری متوان نتیجه گرفت که میزان بنابراین می. باشد میپرخاشگری در  جوانان 

 .همسویی دارد (8810)اسماعیلی دهقی نیره,کاراحمدی مژگاناین پژوهش با تحقیق 

های ماهواره  هو میزان تماشای برنام( دختر و پسر) آیا بین جوانان با توجه به جنسیتدر پاسخ به سوال دوم فرعی اینکه 

های ماهواره ای  هتماشای برنامساعات بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون میزان میانگین وجود دارد ؟ ای تفاوت

دهنده عدم و سطح معناداری حاصل  نشانtهای بدست آمده حاکی از  آماره زنان چندان متفاوت نیست یافته  مردان با

توان نتیجه بنابراین می.باشدمیجوانان های ماهواره ای  هتماشای برناموجود تقاوت معنادار بین دو متغیر جنسیت با 

 . مردان با زنان یکسان استجوانان های ماهواره ای  هتماشای برنامگرفت که میزان 

در  آیا بین جوانان با توجه به مدرك تحصیلی از نظر  پرخاشگری تفاوت وجود دارد ؟در پاسخ به سوال سوم فرعی اینکه 

و بر اساس آزمون تحلیل واریان  دو طرفه در این راستا آزمون تحلیل واریان  معنادار گردیده است، به نحوی  سوالاین 

 تعداد گروه
Subset for alfa = 50/5  

8 0 

 41/7  855 فوز دیپلم

 39/5  855 لیسان  باالتر

 52/5  855 لیسان 

 257/5 0296/5   سطح معناداری
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پ  ( . > 05/5p)  قابل قبول است( S  = 50/5) و مقدار سطح معناداری برآورد شد 102/0برابر با  Fکه مقدار آزمون 

براساس میزان تحصیالت آنها از نظر آماری تفاوت  انجوان پرخاشگریدرصد گفت که بین  20توان با اطمینان می

از لحا  تحصیلی  جواناندر بین سایر  58/07 با میانگین  دیپلمگروه  ازبین مقاطع تحصیلی  .معناداری وجود دارد

و پایین ترین  مربوط به گروه دیپلمباالترین میانگین  پرخاشگرگروه های بین . بیشترین را به خود اختصاد داد

کمترین و  باالتر لیسان فوز  مربوط به گروه پرخاشگریانحراف معیار بزرگترین   و از لحا لیسان  باالتر  میانگین

بر اساس میزان تحصیالت جوانان  پرخاشگریمیزان و همچنین  باشد می لیسان مربوط به گروه  پرخاشگرینیازهای 

 .بندی شده استر مرتب و بر اساس همگن بودن با یکدیگر در دو گروه، گروهترتیب میانگین از کمتر به بیشت  انها به

همچنرین    تفراوت معنراداری وجرود دارد     که بین مقطح تحصیلی لیسان  برا سرایر گرروه   به طور کلی میتوان اذعان کرد 

براالتر   و لیسران    50/44ولیسران    84/00مقطرع فروز دیرپلم     58/07  دارای مدرك دیپلمجوانان  پرخاشگریمیانگین 

هرا برخروردار   از اولویت اول در برین سرایر گرروه   به لیسان  باالتر  که در این میان بعد از مقطع  دیپلم  . باشدمی  58/82

 باشدمی

آیا بین جوانان با توجه به مدرك تحصیلی و میزان تماشای برنامه های ماهواره ای  در پاسخ به سوال چهارم فرعی اینکه

بین جوانان با توجه به مدرك تحصیلی و میزان تماشای برنامه های با توجه به نتایج به دست آمده وجود دارد ؟ تفاوت

-پ  می.و مقدار سطح معناداری برآورد شدقابل قبول است  F، به نحوی که مقدار آزمون ماهواره ای تفاوت وجود دارد

براساس میزان تحصیالت آنها از نظر جوانان  ی ماهواره ای تماشای برنامه هادرصد گفت که بین  20توان با اطمینان 

از لحا  تحصیلی  جواناندر بین سایر   دیپلم گروههمچنین بین گروه های مختلف  .آماری تفاوت معناداری وجود دارد

امه های  تماشای برن باالترین میانگینجوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای بین . بیشترین را به خود اختصاد داد

که برابراست باو از  لیسان  باالتر  مربوط به گروه ماهواره تماشای برنامه های و پایین ترین میانگین دیپلممربوط به گروه 

تماشای برنامه های فوز دیپلم باالترو کمترین  مربوط به گروه ماهواره تماشای برنامه هایانحراف معیار بزرگترین   لحا 

تماشای برنامه های برای بررسی اثر سطح تحصیالت بر روی  .باشد میلیسان  باالترمربوط به گروه جوانان  ماهواره ای 

 7/25  دارای مدرك دیپلمجوانان  تماشای برنامه های ماهواره ای های توصیفی، میانگین از آمارهجوانان  ماهواره ای 

 به  دیپلمکه در این میان بعد از مقطع  . اشدبمی  82/0یسان  باالتر  ل 00/0لیسان   ول 7/48مقطع فوز دیپلم 

 .باشدها برخوردار میاز اولویت اول در بین سایر گروه لیسان  باالتر

 منابع

، فرزند در دانش آموزان –رابطه بازیهای رایانه ای با پرخاشگری و روابط والد (8811)رضایی کاشی، زهرا.امامی پور، سوزان

 .25-72(:8)8 ;8811پاییز  ی تحقیقات روانشناخت

بررسی مقایسه رفتار پرخاشگرانه بین ورزشکاران رشته های رزمی و غیر رزمی مدارس راهنمایی ( 8817) باقرزاده، ف

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. سال تهران 80-84پسرانه سنین 

های خشونت، پرخاش و پرخاشگری  مفاهیم و نظریه ، سیری در(8810)رحمتی، محمد مهدی  .محسنی تبریزی، علیرضا 

 .توصیفی خشونت در ورزش، سایت پرتال علوم انسانی -به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی

 ،انتشارات نور، تهران(8)روان شناسی مرضی (.  8810.) داددستان،پریرخ

 ،انتشارات نور، تهران (0)روان شناسی مرضی (.  8810.) داددستان،پریرخ

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=150988&varStr=21;%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1,%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86,%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D9%83%D8%A7%D8%B4%D9%8A%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7;%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A;%D9%BE%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B2%201388;1;3;79;90
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رایانه ای با پرخاشگری در  –بررسی ارتباط بازیهای ویدیویی   (.8814.)محمودی، محمود.صحبایی، فائزه.واچی، اقدسد

پی در ) 8)80 ;8814پاییز  ، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تهران سال 

 840-848((:48پی 

پایان نامه کارشناسی . م آزادگانمیزان پراکندگی انواع خشونت ها در مسابقه های سراسری فوتبال جا. 8818. دیانی، الف

 .آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی  ارشد، دانشگاه

، پژوهشهای رسی تاثیر تماشای کارتون های خشونت آمیز بر میزان پرخاشگری نوجوانانبر (.8810.) رجبی،محمد

 22-18(:04)80 ;8817تابستان   ارتباطی ،پژوهش و سنجش،

بررسی عاملهای جامعه شناختی خشونت و پرخاشگری  (.8810. )محسنی تبریزی، علیرضا.رحمتی محمد،مهدی

 .28-77((:04پیاپی ) 8-4)88 ;8810پاییز و زمستان  ، المپیک شهر تهران: تماشاگران فوتبال مطالعه موردی

در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده  (UV همراه با نور)اثر نمایش عروسکی  .(8810.) رضوی زاده،مهدی

 .28-11((:ویژه نامه توانبخشی اعصاب کودکان( )40مسلسل ) 0)88 ;8810زمستان  ، توانبخشی ذهنی آموزش پذیر

، اثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان (.8817.)برجعلی، احمد. فلسفی نژاد ،محمدرضا . سهرابی، فرامرز

 870-807(:85)1 ;8825زمستان   روانشناسی تحولی ،روانشناسان ایرانی،

، دانش نگرش بر بنیان های نظری مدیریت سازمانهای رسانه ای .(8870.)روشن دل اربطانی،طاهر.فرهنگی،علی اکبر 

 .85-85:(66)17  مدیریت 

 .ترجمه علی اسدی تهران امیر کبیر  قدرت تلویزیون ،(. 0558.)کازنو، ژان

پرخاشگری و ارتباط آن با ویژگیهای جمعیت شناختی پرستاران بخش  (.8810.)اعیلی، دهقی نیرهاسم.کاراحمدی، مژگان

 .87-88((:2پیاپی   ،8810 ، تحقیقات علوم رفتاری فال بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهاناط

 .رشد اجتماعی برای جوانان و خانواده ها ترجمه سیما نظیری تهران انتشارات اولیا و مربیان(.0558)کِووك

 .  0772همشهری شماره،  تغییر در قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره روزنامه(. 8818.)هاشمی،فرحناز

 
Skelton, Ldennis Michael. A. (1991). Aggressive Behavior as a function of teakwondo 

Rnking. Percptual and motor skills. Vol. 72, pp: 175-182. 
Turner , R.H . killian . L . M . (1970) . Collective  Behavior. Englewood cliffs. Nj: 

prentice- hall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=45565&varStr=22;%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87,%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3,%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%87,%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF;%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%20%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%20%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%20%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A;%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%201384;15;3%20%28%D9%BE%D9%8A%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%D9%8A%2041%29;141;145
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