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 چکيذُ
ُغف پژوُف صاضؼ جضهیم ىیؽان جّزَ کحب پایَ دوم اةحغایی ةَ آؿیب ُاي ازحياغی 

اؿث .در ایً ىلانَ روش پژوُف کیفی و از ٌّع جضهیم ىضحّا ىی ةاقغ و ٌيٌَّ آىاري 

کحاب ُاي کالس دوم اةحغایی ٌضّه ي  جسؽیَ جضهیم جضهیم جفـیؼي اؿث .در پایان ةا 

زَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کم کحب دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ جّ

ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو ىّنفَ ُاي اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی کَ امال اقاره اي 

ةَ آٌِا ٌكغه و کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ؿایؼ  ىّنفَ ُا 

ه در کم ٌـتحا كاةم كتّل اؿث ونی زاي کار ةیكحؼ دارد . .در ىّرد ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغ

آؿیب ُاي ازحياغی ةِحؼیً درىان ُيان پیكگیؼي اؿث نػا ةا پّقف ىٍاؿب آؿیب 

ُاي ازحياغی در کحب درؿی اةحغایی کَ ةِحؼیً زىان ةؼاي فؼٍُگ ؿازي در ىیان داٌف 

را از ؿعش زاىػَ ةَ مّرت  آىّزان اؿث ىیحّان ایً پغیغه ي ٌا ظّقایٍغ ازحياغی

ىعهّةی زيع آوري کؼد و دیگؼ قاُغ چٍیً پغیغه ُایی ٌتاقیو .اىیغ اؿث روزي ةؼؿغ 

 کَ ُیچ آؿیب ازحياغی گؼیتان گیؼ ةكؼیث ٌكّد .
  ؿیب ُاي ازحياغی ، دوم اةحغایی ، جضهیم کحب درؿیآ :ٍاشگاى کليذي
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 2، جَاد جْاى1هحسي عوراًی
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 هقذهِ

غتارت اؿث از ىعانػَ و قٍاظث ریكَ ةی ٌظيی  1معالح، آؿیب قٍاؿی ازحياغیىعانػَ اٌضؼافات و کسؼوي ُاي ازحياغی و ةَ ا

ُاي ازحياغی. در واكع، آؿیب قٍاؿی ازحياغی ىعانػَ و ریكَ یاةی ةی ٌظيی ُا، ٌاٍُساري ُا و آؿیب ُایی ٌظیؼ ةیكاري، اغحیاد، فلؼ، 

ةَ .1 و ٌیؽ ىعانػَ قؼایط ةیيارگٌَّ و ٌاةـاىاٌی ازحياغی اؿثظّدکكی، ظالق و...، ُيؼاه ةا غهم و قیّه ُاي پیف گیؼي و درىان آن ُا 

زیؼا اگؼ در زاىػَ اي  ;ةی ٌظيی ُا و ٌاةـاىاٌی ُاي ازحياغی، آؿیب قٍاؿی ازحياغی اؿث  غتارت دیگؼ، ىعانػَ ظاؿحگاه اظحالل ُا،

ّد، کسؼوي پغیغ ىی آیغ و رفحارُا آؿیب ىی ةیٍغ. یػٍی، آؿیب زىاٌی پغیغ ىی آیغ کَ از ٍُسارُاي ىلتّل ازحياغی ٍُسارُا ىؼاغات ٌك

 (1382جعهفی مّرت پػیؼد. غغم پاي ةٍغي ةَ ٍُسارُاي ازحياغی ىّزب پیغایف آؿیب ازحياغی اؿث )فّالدي ،

ازحياغی ةـیاري رٌر ةؼده اٌغ و ُيّاره در زـحسّي یافحً غهم و اٌـاٌِا در فؼاز و ٌكیتِاي جاریط ُيیكَ از دردُا و آؿیتِاي 

حَ اٌغ زىیٍَ اٌگیؽه ُاي آٌِا ةّده اٌغ جا رُِا و قیّه ُایی را ةؼاي رُایی ازآٌِا ةیاةٍغ. از ىسيّغَ ایً آگاُیِا و جسؼةَ ُا و آىّظحَ ُا، جّاٌـ

ٌاةـاىاٌیِاي زٌغگی ازحياغی پی ریؽي کٍٍغ. صامم ایً کار پیغایی ُاي ىعانػاجی و رقحَ ُاي ىعحهفی را ةؼاي جتییً ةی ٍُساریِا و 

داٌف آؿیب قٍاؿی ازحياغی )زاىػَ قٍاؿی اٌضؼاف( اؿث. آؿیب قٍاؿی ازحياغی ىعانػَ ةی ٌظيیِا و آؿیتِاي ازحياغی ُيؼاه ةا غهم 

م ىعانػَ قؼایط ةیيار گٌَّ ازحياغی اؿث؛ زیؼا و اٌگیؽه ُاي پیغایی آٌِا و ٌیؽ قیّه ُاي پیكگیؼي و درىان ایً پغیغه ُا، ةَ اٌضيا

ظاؿحگاه امهی جتِكاري را ةایغ در کم صیات ازحياغی از كتیم: فلؼ، جّرم، گؼاٌی، ةیكاري، فلغان اىٍیث ىانی و صلّكی و دیگؼ غّاىهی کَ 

ث، اغحیاد ةَ ىّاد ىعغر، انكهیـو، ةاغخ ىضؼوىیث ىی قٌّغ. زىیٍَ ىـاغغي را ةؼاي اٌّاع ىعحهف آؿیتِاي ازحياغی چّن: ظّدکكی، ؿؼك

فؼاُو ىی آورٌغ. از ایً رو ىفِّم آؿیب قٍاؿی گـحؼده وؿیػی پیغا ىی کٍغ و از اةػغ ارزقی و کارةؼدي فؼاواٌی  …ظالق، گغایی و

 (1382.)فّالدي، ةؼظّردار ىی گؼدد.

اي ازحياغی در کحاب ُا ي کالس دوم اؿث ىـئهَ ي امهی ىا کَ کيحؼ ةَ آن در ىلاالت جّزَ قغه اؿث ىیؽان جّزَ ةَ آؿیب ُ

 ةا جّزَ ةَ ظعیؼ ةّدن ایً ىّضّع ةایغ در ُيان ىلعع اةحغایی اكغام ةَ آىّزش ایً ٌّع ظعؼات ةَ داٌف آىّزان کؼد .

  

 هَلفِ ّاي آسية ّاي اجتواعی 

 ٍاتستگی دارٍیی یا اعتياد

قّد کَ كعع  کـب نػت یا رفع اصـاس ٌاراصحی اظالق ىی اغحیاد ةَ ىػٍی جيایم ةَ ىنؼف ىـحيؼ یا ىحٍاوب یک ىاده ةؼاي

اٌغ. ایً غّاىم ُؼ چَ  کٍغ. در گؼایف ةَ اغحیاد غّاىم ىعحهفی قٍاؿایی و ىعؼح قغه زـياٌی ایساد ىی  یا اظحالالت ٌاراصحیِاي رواٌی آن

الت فؼدي ، ظاٌّادگی و ازحياغی ُـحٍغ. ةاقٍغ )کَ انتحَ در ىتاصخ ىؼةّط ةَ غهث قٍاؿی صائؽ اُيیث ُـحٍغ.( ؿؼچكيَ ةـیاري ىكك

.)زِاٌگؼد قّد قّد و ىّزب ُغر رفحً ٌیؼوُاي ديؼةعف زاىػَ ىی اغحیاد ةَ ؿتب ویژگیِاي ذاجی ظّد ، اغهب ةا ؿایؼ آؿیتِا ُيؼاه ىی

،1379  :55)   

 

 اًحرافات جٌسی

ُو ىٍكأ جككیم ةٍیاد یک ظاٌّاده و ُو ىٍكأ جّاٌغ ىٍكأ ةؼوز غانیحؼیً ٌيّدارُاي ذوكی و ٍُؼي ةاقغ و  ُو ىی غؼیؽه زٍـی

ىعحهف ىضیعی و ظاٌّادگی و ازحياغی ؿؼ ىٍكأ ةؼوز اٌّاع اٌضؼافات زٍـی ُـحٍغ. ُؼ چٍغ ةؼظی از ایً ٌّع   ةـیاري از زؼائو. غّاىم

غّارض ازحياغی را در ةؼ ظّاٍُغ  کٍٍغ اٌضؼافات ىككالجی فؼدي ُـحٍغ، ونی اکذؼ آٌِا ةَ آن زِث کَ در ارجتاط ةا فؼد دیگؼ ىػٍی پیغا ىی

  (1386.)غهیؽاده ،داقث

از ؿّي دیگؼ ىتارزه ةا ایً دؿحَ از آؿیتِا در ةؼظی ىّارد ٌیازىٍغ جغییؼات اؿاؿی ازحياغی اؿث و الزم اؿث جضّالجی کهی و ةؼٌاىَ 

ُا و رفع غّاىم ةٍیادي  ةؼاي افؼاد و ظاٌّاده ُاي دكیلی زِث رفع آٌِا مّرت گیؼد و ایً جغییؼات ةا ارائَ آىّزقِاي وؿیع ازحياغی ریؽي

اىكاٌپػیؼ ظّاُغ ةّد. ایً دؿحَ از اٌضؼافات ٌیؽ اغهب ةا ؿایؼ آؿیتِا در ارجتاط ٌؽدیک ُـحٍغ و گاُی صحی ىّزب ةؼوز ىككالت زغي 

  .)داٌكٍاىَ رقغ (کَ ةا اٌضؼافات زٍـی ارجتاط ٌؽدیک دارد ةیياري ایغز قٌّغ. ىذم ىی
 

 سرقت ٍ دزدي

قٌّغ. ُؼ چٍغ غّاىم  ةعّر کهی ؿؼكث و دزدي ُو از نضاظ غؼفی و ُو از نضاظ كاٌٌّی ةَ غٍّان یک آؿیب زغي ىضـّب ىی

ُاي جؼةیحی ، اىا ةایغ جّزَ داقث ىتاٌی قعنیث اُيیث  اٌغ، ىذم فلؼ و ةیكاري ، اغحیاد و قیّه ىحػغدي در ةؼوز ایً ىككم قٍاظحَ قغه

ایً افؼاد ىػيّال از نضاظ رقغ اظالكی در ؿعش ظیهی پاییً و ضػیف ُـحٍغ و ةعّر کهی دتات و اؿحّاري و ویژه در ارجكاب دزدي دارٌغ. 

                                                           
1
 Social Pathology 
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قّد.  كغرت جضهیم و جفكؼ درةاره پیاىغُاي رفحار ظّد را ةَ كغر کافی ٌغارٌغ. در ىتاصخ ىؼةّط ةَ غهم زردي ةَ غهم جؼةیحی جأکیغ فؼاوان ىی

كِاي آٌِا درةاره دزدیِاي کّچک دوران کّدکی ، ىـأنَ پّل جّزیِی و کيک ةَ قٍاظث ىـأنَ ىانكیث انگُّاي رفحاري ظّد وانغیً ، واکٍ

   (1386.)غهیؽاده، در دوره کّدکی در ارجتاط ٌؽدیک ةا رفحارُاي دزدي ةؽرگـانی و ٌّزّاٌی دارٌغ
 

 خَدکشی

کٍغ و جأدیؼات ىحلاةهی  فؼد در ازحياع زٌغگی ىی رود ونی از آٌسایی کَ ظّدکكی ُؼ چٍغ در وُهَ اول یک ىككم فؼدي ةَ قيار ىی

گیؼد. آىار ظّدکكی ىػيّال ةا ؿایؼ زؼایو و آؿیتِا ارجتاط  ُيّاره ةیً آٌِا ةؼكؼار اؿث، ةَ غٍّان یک ىػضم ازحياغی ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی

ٍیً در آؿیتِاي ىؼةّط ةَ اٌضؼافات زـياٌی قّد. ُيچ کٍغ، ةعّري کَ در ىیان گؼوُِاي ىتحال ةَ اغحیاد ظّدکكی ةیكحؼ دیغه ىی پیغا ىی

ٌیؽ اغهب ظّدکكی ىـأنَ  افـؼدگیِاي قغیغ ةّیژه در ىیان كؼةاٌیان ایً اٌضؼاف ظّدکكی پغیغه قایػی اؿث. در ىیان ةیياران رواٌی ةّیژه

  .كاةم جّزِی اؿث

ؼي کَ از قؼایط ازحياغی را ٌیؽ جضث جأدیؼ كؼار ةَ ُؼ صال ظّدکكی پیٌّغُایی ةا ىحغیؼُاي ازحياغی دارد ةعّري کَ غالوه ةؼ جأدی

ُاي  ُاي آن ، ةیياران رواٌی و ظاٌّاده دُغ. ارائَ راُكارُاي ىٍاؿب در ةؼرؿی ىككالت گؼوُِاي در ىػؼض ظعؼ ىذم ىػحادیً و ظاٌّاده ىی

ظّاُغ ةّد. در ایً راؿحا جّزَ ةَ گؼوُِاي ُاي ٌاةـاىان و آىّزقِاي فؼدي در ىّازَِ ةا جغییؼات اؿاؿی روقِایی ؿّدىٍغ  آٌِا ، ظاٌّاده

ؿٍی کَ در ىػؼض ظعؼ ةیكحؼي ُـحٍغ و ظّدکكی در ىیان آٌِا رواج ةیكحؼي ٌـتث ةَ ؿایؼ گؼوُِاي ؿٍی دارد، ىذم ٌّزّاٌان و 

   (19: 1379.)ؿحّده، زّاٌان اُيیث زیادي دارد
 

 هْاجرت

ارد ىـحهؽم جغییؼاجی ظاص اؿث کَ ىعاةلث و ؿازگاري ةا آٌِا اغهب ىِازؼت غالوه ةؼ ىككالت ازحياغی ، اكحنادي و ؿیاؿی کَ د

کٍغ. ةَ غتارجی غالوه ةؼ ایٍكَ ىِازؼت در ةؼٌاىَ ریؽیِاي کالن اكحنادي ، ؿیاؿی و ازحياغی  ىككالجی را ةؼاي فؼد و زاىػَ ایساد ىی

ُا از ؿكٍَ ، کاُف کكاورزي ، افؽایف ىكاغم کاذب و کٍغ، ىذم ىِازؼت روؿحاییان ةَ قِؼُا کَ ظانی قغن روؿحا ىككالجی را ایساد ىی

  (.1377)ؿاروظاٌی، قّد، جا فؼد ةؼاي ؿازگاري ةا جغییؼات صامم فكار زیادي را ىحضيم قّد ... را ةَ دٌتال دارد ىّزب ىی

و ىـط ، اصـاس زغا قغن و ىـط واكػیث  افـؼدگی و اضعؼاب قّك فؼٍُگی یكی از غّارض صامم از ىِازؼت اؿث کَ ةا

دُغ قیّع ىككالت روصی و رواٌی ةیً ىِازؼیً ةعنّص در ةیً ىِازؼیٍی کَ قؼایط ىلنغ  جضلیلات ٌكان ىی  .قعنیث ىكعل اؿث

اؿث کَ  ؿّء ظً ةـیار ىحفاوت از قؼایط ىتغأ یا ىضم ؿكٌّث كتهی آٌِا ةّده اؿث قیّع ةیكحؼي دارد. رایسحؼیً اظحالل غالئو پاراٌّئیغ یا

  .(1377)ؿاروظاٌی، ةَ دنیم جفاوجِاي آٌان از ٌظؼ زةان ، غادات و آداب و رؿّم ، چِؼه ، ٌّع نتاس و غیؼه اؿثةَ اصحيال كّي 

 

 خاًواًی تی 

کٍٍغ. چٍیً کـاٌی ىيكً اؿث در ظیاةاٌِا ؿؼگؼدان ةاقٍغ یا  اي را در افؼاد ةی ظاٌيان جأییغ ىی اي وزّد ىـائم ویژه ىٍاةع فؽایٍغه

یِاي دیگؼ کَ ىػيّال جّأم ةا ةی ظاٌياٌی آٌِاؿث ىذم دزدي ، اغحیاد و ... در زٌغاٌِا یا کاٌٌِّاي امالح و جؼةیث ةـؼ ةَ غهم ةؼظی ةؽُكار

قّد، یک دؿحَ قاىم ةیياران رواٌی قغیغ ُـحٍغ کَ اغهب یا ىغجِاؿث از  ُاي ىعحهفی از افؼاد دیغه ىی ةؼٌغ. در ةیً افؼاد ةی ظاٌيان دؿحَ

قٌّغ کَ ىػيّال ىؼاصم غيیق اغحیاد  اٌغ. ىػحادیً گؼوه دیگؼي از ایً افؼاد را قاىم ىی یا ةعّر ىّكحی از ظاٌَ ظارج قغهظاٌّاده ظّد دورٌغ 

 .گػراٌٍغ ظّد را ىی

کّدکان ظیاةاٌی و دظحؼان و زٌاٌی کَ ةا ةی ظاٌياٌی ةَ اٌضؼافات زٍـی ٌیؽ ىتحال ُـحٍغ دو دؿحَ دیگؼ را در ةیً افؼاد ةی ظاٌيان 

دٍُغ. ةـحَ ةَ ىكان زغؼافیایی ىضهَ فلیؼ ٌكیً قِؼ ، پارك قِؼ ، صّىَ قِؼ و ٌّاصی روؿحایی ظنّمیات ایً زيػیث فؼق  كیم ىیجك

اي از یک كـيث کكّر ةَ ةعكِاي دیگؼ یا از ىٍعلَ قِؼ ةَ  ىاٌٍغ در صانیكَ غغه کٍغ. ةؼظی در ىضغوده زغؼافیایی ٌـتحا داةحی ىی ىی

 (1382.)فّالدي ،کٍٍغ ىٍاظق دیگؼ ىـافؼت ىی

 

 فقر

فلؼ در واكع ىادر جيام آؿیتِاي ازحياغی اؿث. فلؼ ةا ةـیاري ىـائم زیؼ پا از زيهَ ضػف جٍغرؿحی و افؽایف ىؼگ و ىیؼ ، ةیياري 

یً رواٌی ، قكـث جضنیهی ، زؼم و ىنؼف دارو راةعَ دارد. ُؼ چٍغ ظّد فلؼ ةعّر ذاجی یک ىككم و آؿیب اؿث، اىا ایً نؽوىا ةَ ا

کٍٍغ. افؼادي ٌاةـاىان و ىككم ؿاز ةؼاي ازحياع ُـحٍغ. ىككالت اكحنادي ، غغم  ىػٍاؿث کَ جيام افؼادي کَ زیؼ ظط فلؼ زٌغگی ىی

   (1382.)فّالدي ،اي ةؼاي ةؼوز و ظِّر ىككالت ازحياغی دیگؼي اؿث جأىیً ٌیازُاي زـيی و رواٌی اغهب زىیٍَ
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 تيکاري

ث کَ ُو آؿیتِاي زغي فؼدي و ُو آؿیتِاي كاةم ىالصظَ ازحياغی را در داىً دارد. ةیكاري ةیكاري ىػضم ازحياغی دیگؼي اؿ

کٍغ و زىیٍَ را ةؼاي  ىاٌغ ٌيّد ةیكحؼي پیغا ىی ىنؼف ةاكی ىی ةّیژه در ٌـم پؼ اٌؼژي و زّان کَ اٌؼژي و كغرت و ٌیؼوُاي آٌِا راکغ و ةی

ِاي ُيیكَ ظانی ، غغم جضيم ةیكاري ، فلغان كغرت جأىیً ٌیازُا ةَ دنیم ٌغاقحً ؿازد. وزّد فؼمح فؼاُو ىی اٌضؼافات ازحياغی اٌّع

  (1371.)غتغي ،ةاقٍغ ُایی آىاده ةؼاي کاقث ةػر زؼم و اٌضؼافات ىی درآىغ، زىیٍَ

  

  آسية ّاي اجتواعی هفَْم ٍ تعریف

 ىی اظالق  یک زاىػَ چَ ةنّرت فؼدي و یا زيػیةَ دؿحَ اي از ٌاةـاىاٌی ُا و ٌاٍُساري ُاي رفحاري افؼاد  آؿیب ُاي ازحياغی

 رواٌی، رٌسف ةاغخ غانتا ُا آؿیب ایً.دارد آٌِا ٌاىعهّب پیاىغُاي و ازحياغی ُاي پغیغه ُاي کژکارکؼدي ُا، ٌظيی ةی در ریكَ کَ قٌّغ

دي یا زيػی گفحَ ىی قّد کَ فؼ غيم ٌّع ُؼ ةَ:  کَ گفث جّان ىی ُيچیً و.قٌّغ ىی زاىػَ پػیؼ آؿیب و ظاص اككار ىادي و زـيی

در راؿحاي امّل اظالكی و كّاغغ غام غيم زيػی یا غیؼرؿيی زاىػَ ىضم فػانیث کٍكگؼان كؼار ٌيی گیؼد و در ٌحیسَ ةا ىٍع كاٌٌّی و یا 

  (871: 1371.)صـیٍی ،كتش اظالكی و ازحياغی روةَ رو ىیگؼدد

 

 آسية شٌاسی اجتواعی

حياغی و ةَ غتارجی ىعانػَ ٌاٍُساریِا و ٌاةـاىاٌیِاي ازحياغی ُيؼاه ةا غهم و قیّه ىعانػَ و ریكَ یاةی ةی ٌظيی ُاي از

 .آٌِا ىیتاقغ پیكگیؼي و درىان يُا

را جِغیغ ىی کٍٍغ در ُؼ  ٌظام ازحياغی را ىّرد جػؼض كؼار ىی دُغ و ٍُسارُاي زاىػَ ةَ غٍّان اغيانی کَ آؿیب ُاي ازحياغی

رقغ و جٍّع آؿیتِا در قِؼُاي ةؽرگ ظنّماً کالن قِؼُا از زيهَ جِؼان ةَ واؿعَ قؼایط ظاص:  زاىػَ اي صائؽ اُيیث زغي ُـحٍغ،

در کالن قِؼ، گــث ٌظاىِاي ؿٍحی  افؽایف روز افؽون زيػیث، ىِازؼت ُاي ةی رویَ، گـحؼش صاقیَ ٌكیٍی، فلغاٌيِارجِاي زٌغگی

 در اؿث الزم و اؿث دٍُغه ُكغار …و  ىككالت ازحياغی و اكحنادي قِؼوٌغان ةَ دنیم آؿیب پػیؼي پیٌّغُاي غاظفی و ظاٌّادگی، و

 (831: 1385)ظانتان ، .مّرت گیؼد  اؿاؿی اكغام آن وکاُف ىِار، زِث

درمغ قیّع   مّرت گؼفحَ آىار کاىم و دكیلی در ظنّص ىیؽان و آؿیب ُاي ازحياغی ةا جّزَ ةَ ىعانػاجی کَ جا کٍّن در زىیٍَ

ؿعش قِؼ جِؼان ةَ ویژه ةَ مّرت ظؼد ةَ غٍّان ىذال ةا جفكیک ىضهَ اي ارائَ ٌگؼدیغه اؿث . ةؼرؿی ُا ٌكان ىی آؿیب ُاي ازحياغی در 

دُغ کَ ایً آىار ُا یا در زىیٍَ چٍغ آؿیب ازحياغی قایع و ىهيّس آن ُو ةا جّزَ ةَ اُغاف ؿازىان ىؼةّظَ گؼد آوري قغه و یا در ؿعش 

ىذال اداره کم ىعانػات ٌازا ظی جضلیلات ظّد یک ىلایـَ آىاري در ظنّص آؿیب ُاي ازحياغی از ؿال  اؿحاٌِا و ةـیار کالن . ةَ غٍّان

ارائَ ٌيّده اؿث کَ ظی آن اؿحان جِؼان در ىلایـَ ةا ؿایؼ اؿحاٌِا در زىیٍَ زؼائو ىٍكؼاجی و ظالق در رده اول و در  1384جا  1375

و ُفحو كؼار دارد و یا زغاونی کَ جّؿط ىؼکؽ آىار ایؼان ىٍحكؼ ىی قّد اغهب ةَ پغیغه در رده ُاي ُكحو  اغحیاد و ةیكاري ىّاردي چّن

 (831: 1385)ظانتان ،. چّن ٌؼخ ةیكاري ، ىیؽان ظالق در ىلایـَ ةا ازدواج و ىّاردي از ایً كتیم اقاره ىی ٌيایٍغ  ُایی

زٌٍغ و ٍُسارُاي آن را ىّرد جػؼض كؼار ىی دٍُغ ةـیار آؿیتِاي ازحياغی ةَ غٍّان اىّري کَ ٌظو غيّىی زاىػَ را ةَ ُو ىی  

 .صایؽ اُيیث ىی ةاقٍغ. چؼاکَ افؽایف ٌاٍُساریِا ٌكاٌَ اي از وزّد ةضؼان ىضـّب ىی قّد و ٌظو ازحياغی را جِغیغ ىی کٍغ

جفكؼي زاىع دارد کَ فػانیث آن  ةا جّزَ ةَ اُيیث آؿیب ُاي ازحياغی و روٌغ رو ةَ رقغ آن ةی قک ىغاظهَ در آؿیتِاي ازحياغی ٌیاز ةَ

 .در ؿعّح ىعحهف پیكگیؼي ىؼاكتث و صيایث كاةم پیكگیؼي ةاقغ
 

 علل ٍ عَاهل پيذایش آسية ّاي اجتواعی
ریكَ ةی ٌظيی  ىعانػَ اٌضؼافات و کسؼوي ُاي ازحياغی و ةَ امعالح آؿیب قٍاؿی ازحياغی غتارت اؿث از ىعانػَ و قٍاظث

  (1387.)رفاُی ،ُاي ازحياغی

ىعانػَ اٌضؼافات و کسؼوي ُاي ازحياغی و ةَ امعالح، آؿیب قٍاؿی ازحياغی غتارت اؿث از ىعانػَ و قٍاظث ریكَ ُاي 

ازحياغی، در واكع آؿیب قٍاؿی ازحياغی ىعانػَ و ریكَ یاةی ةی ٌظيی ُا، ٌاٍُساري ُا و آؿیب ُایی ٌظیؼ ةیكاري، اغحیاد، فلؼ، ظالق و 

پیف گیؼي و درىان آٌِا و ٌیؽ ىعانػَ قؼایط ةیيارگٌَّ و ٌاةـاىاٌی ازحياغی اؿث. ةَ غتارت دیگؼ ظاؿحگاه  ّه ُايقی و غهم ةا ُيؼاه …

اظحالل ُا، ةی ٌظيی ُا و ٌاةـاىاٌی ُاي ازحياغی، آؿیب قٍاؿی ازحياغی اؿث زیؼا اگؼ در زاىػَ اي ٍُسارُا ىؼاغات ٌكّد. رفحارُا 

آیغ کَ از ٍُسارُاي ىلتّل ازحياغی جعهفی مّرت پػیؼد. غغم پاي ةٍغي ةَ رفحارُاي آؿیب ىی ةیٍغ یػٍی آؿیب زىاٌی پغیغ ىی 
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ازحياغی ىّزب پیغایف آؿیب ازحياغی اؿث. از ؿّي دیگؼ، اگؼ رفحاري ةا اٌحظارات ىكحؼك اغضاي زاىػَ و یا یک گؼوه یا ؿازىان 

کٍٍغ کسؼوي ازحياغی جهلی ىی قّد ؿازىان یا ُؼ زاىػَ اي از ازحياغی ؿازگار ٌتاقغ و ةیكحؼ افؼاد آن را ٌاپـٍغ و یا ٌادرؿث جنّر 

  .(1387)رفاُی ،اغضاي ظّد اٌحظار دارد کَ از ارزش ُا و ٍُسارُاي ظّد جتػیث کٍٍغ

اىا ُيّاره افؼادي در زاىػَ یافث ىی قٌّغ کَ از پاره اي از ایً ٍُسارُا و ارزش ُا جتػیث ٌيی کٍٍغ افؼادي کَ ُيـاز و ُياٍُگ 

رزش ُا و زاىػَ و یا ؿازىاٌی ةاقٍغ ُيٍّا و یا ؿازگار و اقعامی کَ ةؼظالف ٍُسارُاي ازحياغی رفحار کٍٍغ و ةغان ُا پاي ةٍغ ٌتاقٍغ ةا ا

غه افؼادي ٌاؿازگار ىی ةاقٍغ. در واكع کـاٌی کَ رفحار اٌضؼافی و ٌاةٍِساري آٌان دائيی ةاقغ و زودگػر و گػرا ٌتاقغ کسؼو یا ىٍضؼف ٌاىی

زّاىع در صال گػار زّاىػی ُـحٍغ کَ ةَ دنیم جغییؼات ىحٍّع و ىحػغد ىػيّالً یا  نچكو اٌغاز آؿیب ُا و جِغیغات ازحياغی ایؼا .ّدىی ق

جضادُاي ىعحهف زیؼؿاظث ُاي اكحنادي، ؿیاؿی، فؼٍُگی و ازحياغی ىّازٍِغ. غغم جعاةق و رقغ ٌاُياٍُگ غیؼىادي فؼٍُگ در ایً 

 (.1387)رفاُی ،ی را در ؿازگاري ازحياغی ةَ وزّد آورده اؿثزّاىع، ىّاٌع و ىككالج

افؼاد ةَ ؿعحی و ةَ زصيث ىی جّاٌٍغ ظّد را ةا ىضیط ؿازگار و ةا جغییؼات و دگؼگٌّی ُاي جازه و ُياٍُگ ٌيایٍغ. نػا از ایً صیخ 

جؼ، ةی ؿازىاٌی و از ُو گـیعحگی  داراي جاظؼُاي فؼٍُگی، ةی ٍُساري و ٌاٍُساري، کكاکف ُاي ىعحهف ازحياغی در ؿعضی وؿیع

ازحياغی ُـحٍغ ایً ةی ٌظيی ُا غغم جػادل و دتات ازحياغی در ىلاظع ىعحهف زىاٌی و افؽایف آؿیب پػیؼي ُا و جضيیم ةضؼان ُاي 

را ةا جِغیغي ازحياغی کَ ُـحی قٍاظحی آٌِا  -قغیغ قغه اؿث کَ در مّرت غغم جّزَ و ةؼٌاىَ ریؽي مضیش ىی جّاٌغ ٌَ جٍِا اىٍیث ىهی

 (1382.)فّالدي ،زغي ىّازَ کٍغ

در پیغایف اٌضؼافات ازحياغی و رفحارُاي ٌاةٍِسار و آؿیب زا غّاىم ىحػغدي ةَ غٍّان غّاىم پیغایف و زىیٍَ ؿاز ىی جّاٌغ ىؤدؼ 

 :ةاقغ

 ....زٍؾ، ؿً، وضػیث ظاُؼي و كیافَ، ضػف و كغرت، ةیياري، غاىم ژٌحیک و :عَاهل فردي

صـاؿیث، ٌفؼت، جؼس و وصكث، اضعؼاب، کو ُّقی، ظیال پؼدازي، كغرت ظهتی، کو رویی، پؼظاقگؼي، صـادت،  :عَاهل رٍاًی

 ...ةیياري ُاي رواٌی و

 ....اوضاع و قؼایط اكهیيی، قِؼ و روؿحا، کّچَ و ظیاةان، گؼىا و ؿؼىا و :عَاهل هحيطی

 . ...قغم، رؿاٌَ ُا، ىِازؼت، زيػیث و ظاٌّاده، ظالق، فلؼ، فؼٍُگ، اكحناد، ةی کاري، :عَاهل اجتواعی

از آٌسا کَ ىيكً اؿث در پیغایف ُؼ رفحاري، غّاىم فّق و یا صحی غّاىم دیگؼي ٌیؽ ىؤدؼ ةاقغ، از ایً رو، ٌيی جّان ةَ یک ةاره 

 (1382فؼد ةؽُكار را ةَ غٍّان غهث انػهم در زاىػَ ىلنؼ قٍاظث و ؿایؼ غّاىم را ٌادیغه گؼفث.)فّالدي ،

 عَاهل شخصيتیالف. 

 .ایً دؿحَ از غّاىم ىػعّف ةَ غغم جػادل رواٌی، قعنیحی و اظحالل در ؿهّك و رفحار اؿث کَ ةَ ةؼظی از آن ُا اقاره ىی قّد
 

 ٍیصگی ّاي شخصيتی افراد تسّکار ٍ کجرٍ

رُاي ٌاةٍِسار و ظالف ىػيّال ویژگی ُاي قعنیحی افؼاد ةؽُكار، ةی كاغغگی راةعَ و ارجتاط ىیان فؼد و زاىػَ و ارجكاب رفحا

 ىلؼرات ازحياغی اؿث، ونی ىػيّال از ٌظؼ ىؼجكب و غاىم آن در امم و یا در ىّاكػی ظاص، ایً گٌَّ رفحارُا ٌاپـٍغ قيؼده ٌيی قّد. افؼاد

اغيال و قیّه  روان رٌسّر و روان پؼیف ٌـتث ةَ ارزش ُا، ٍُسارُا و ىلؼرات ازحياغی ةی جفاوت ةّده و کيحؼ آن ُا را رغایث ىی کٍٍغ.

ُاي رفحاري ایً گٌَّ افؼاد ٌظام ازحياغی را ىحؽنؽل و گاُی ٌیؽ ىعحم ىی کٍغ و ىّزب ىی قّد کَ رغایث ارزش ُاي اظالكی و ٍُسارُا 

 .(1382در زاىػَ و ٌؽد ؿایؼ افؼاد زیؼؿؤال رفحَ و آن را ةَ پاییً جؼیً ؿعش غيم جٍؽل دُغ.)فّالدي ،

زـحَ قعنیحی ایً گٌَّ افؼاد، ظّدىضّري، پؼظاقگؼي، ٍُسارقكٍی، فؼیتٍغگی ظاُؼي و غغم ةؼظی از ىكعنَ ُاي ةارز و ةؼ

اصـاس ىـئّنیث ىی ةاقغ. ایً گٌَّ افؼاد ةَ پیاىغ غيم ظّد ٌيی اٌغیكٍغ، در کارُاي ظّد ةی پؼوا و ةی ىالصظَ ُـحٍغ و در پٍغ گؼفحً 

َ ىی ةاقٍغ. ایً ٌّع قعنیث ُا غيغجاً از ىضیط ازحياع، ظاٌَ و ىغرؿَ فؼار از جسؼةیات، ةـیار ضػیف ةّده و در كضاوت ُاي ظّد یک ؿّی

کؼده، پاي ةٍغ كّاغغ، ىلؼرات و ٍُسارُاي ازحياغی ٌیـحٍغ و ةَ دٌتال ُؼ چیؽي ىی روٌغ کَ زهب جّزَ کٍغ. صحی در پّقف و ؿتک و 

اي کَ ظالف كاغغه و ظالف ؿتک ىؼؿّم ؿایؼ افؼاد  قكم ظاُؼي ظّیف، ةَ ویژه در قیّه نتاس پّقیغن، آرایف ىّ و مّرت ةَ گٌَّ

 .(1382ازحياع ةاقغ، غيم ىی کٍٍغ جا زهب جّزَ ٌيایٍغ)فّالدي ،

ظّدىضّر و پیّؿحَ ةَ جيسیغ و جّزَ دیگؼان ٌیازىٍغٌغ و  ;گؼوُی از افؼاد ةؽُكار و کسؼو ٌیؽ ویژگی ُاي قعنیحی دیگؼي دارٌغ

اؿات آٌان جّزَ ٌيی کٍٍغ. ایً افؼاد اغهب ةا رؤیاُایی در ىّرد ىّفلیث ٌاىضغود و درظكان، كغرت، در رواةط ظّد ةا ىؼدم ةَ ٌیازُا و اصـ

زیتایی و رواةط غاقلاٌَ آرىاٌی ؿؼگؼم اٌغ. اغهب ایً افؼاد وانغیٍی داقحَ اٌغ کَ از ٌظؼ غاظفی ٌـتث ةَ آٌان ةی جّزَ اٌغ یا ؿؼد و 

 (.1392ث کؼده و ارج ىی ٌٍِغ)فّالدي ،ظؼدکٍٍغه ةّده و یا ةیف از صغّ ةَ آٌان ىضت
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آٌان ةَ غهث ؿؼکّب ظّاؿحَ ُا و فلغان ارضاي جيایالت دروٌی، از کاٌّن ظاٌّاده ةیؽار قغه و ةَ رفحارُاي ٌاةٍِسار ٌظیؼ فؼار از 

 .(1382ظاٌَ، جؼك جضنیم، ؿؼكث و اغحیاد گؼایف پیغا ىی کٍٍغ)فّالدي ،

ل نػت زّیی آٌی ُـحٍغ، دَم را غٍیيث ىی قيارٌغ، دوؿث دارد در اٌّاع ىیِياٌی ُا و زكً گؼوُی ٌیؽ افؼادي ةؼون گؼا و ةَ دٌتا

ُا قؼکث کٍٍغ، جكٍَ ُیسان و ىازؼازّیی اٌغ، ةَ ُيیً دنیم ةؼاي نػت زّیی دؿث ةَ اغيال ظالف و ةؽُكاراٌَ ىی زٌٍغ)فّالدي 

،1382.) 

ّش و ظؼوقی و ةیان اغؼاق آىیؽ، ُیساٌی، رواةط ظّفاٌی ةیً فؼدي، ؿؼاٌسام گؼوُی از افؼاد ةؽُكار ٌیؽ ىكعنَ ةارزقان، پؼز

ي ٌكان دٍُغ، ُؼ جسؼةَ اي را صحی اگؼ ةؼاي آٌان «ظّد»ٌگؼش ظّدىغاراٌَ و جأدیؼپػیؼي از دیگؼان اؿث. ایً گٌَّ قعنیث ُا ةؼاي آٌكَ 

اؿحلالل ظهتی افؼاظی، ظّدةاظحگی اصـاؿی و غهتَ  گؼان جيام قّد، اٌسام ىی دٍُغ. ُیسان ظهتی، ىازؼازّیی، جٍّع ظهتی، کٍسكاوي،

کٍف ُاي اصـاؿی ةؼ کٍف ُاي غلالٌی از زيهَ ىككالت رفحاري اؿث کَ فؼد را ةَ ؿّي ىّكػیث ُاي ظعؼزا و ارجكاب اغيال ةؽُكاراٌَ 

 .(1382رٍُيّن ىی کٍغ)فّالدي ،

د، ىی جّان ةَ ضػف غؽّت ٌفؾ، اصـاس کِحؼي، فلغان از دیگؼ ىككالت روصی ـ رواٌی کَ ىٍسؼ ةَ رفحارُاي ضغازحياغی ىی قّ

اغحياد ةَ ٌفؾ، اصـاس غغم زػاةیث، افـؼدگی قغیغ، قیغایی و اظحالل ظهلی اقاره ٌيّد. چٍیً افؼادي ىػيّال ىـحػغ اٌسام رفحارُاي 

 (.1382ٌـٍسیغه و اٌضؼافی ُـحٍغ)فّالدي ،

 

 تحليل کتة کالض دٍم 
 عی در کتاب تخَاًينجذٍل فراٍاًی آسية ّاي اجتوا

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 5 5 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %45 4 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %35 3 ىِازؼت

 %15 1 ةی ظاٌياٌی

 %25 2 فلؼ

 5 5 ةیكاري

 

َ اؿیب ُایی ُو چّن اغحیاد، ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب ةعّاٌیو دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ة

اٌضؼافات زٍـی ،ظّد کكی و ةیكاري ىیكّیو . انتحَ ؿَ ىّنفَ ي اول در صغ کالس دوم ٌیـث و ىعؼح ٌكغن آٌِا ةِحؼ اؿث اىا ةیكاري 

هكَ در نفافَ و ىّضّع ظّةی ةّد کَ ىیحّاٌـث در ایً کحاب ىّرد جّزَ كؼار گیؼد .در ىّرد ؿَ ىّنفَ ي اول ُو ٌَ ةَ مّرت کاىال آقكار ة

 ث و ىِازؼت ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه.ةَ مّرت اقاره ىیحّاٌـث ىعؼح قّد .اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ىّنفَ ي ؿؼك

 جذٍل فراٍاًی آسية ّاي اجتواعی در کتاب تٌَیسين

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 5 5 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %43.75 7 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %31.25 5 ىِازؼت

 %6.25 1 ةی ظاٌياٌی

 %12.5 2 فلؼ

 %6.25 1 ةیكاري
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ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب ةٍّیـیو دوم اةحغایی ىاٌٍغ ةعّاٌیو ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا 

کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ  ىیكّیو ىّنفَ ُاي اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه کَ

جّزَ ةَ ىّنفَ ي ؿؼكث و ىِازؼت ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه یػٍی جلؼیتا کحاب ةعّاٌیو و ةٍّیـیو از ٌظؼ جّزَ ةَ آؿیب ُاي ازحياغی ىاٌٍغ 

 دارٌغ کَ ةِحؼ ةّد ىكيم ُو ةاقٍغ.ُو غيهكؼد 

 اضیجذٍل فراٍاًی آسية ّاي اجتواعی در کتاب ری

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 5 5 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %55 2 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %25 1 ىِازؼت

 5 5 ةی ظاٌياٌی

 5 5 فلؼ

 %25 1 ةیكاري

 

ىّنفَ  ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب ریاضی  دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو

ظؼ ُاي اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی ،ةی ظاٌياٌی و فلؼ امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه کَ کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌ

 .جّزَ ةَ ىّنفَ ي ؿؼكث و ىِازؼت ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه 

 جذٍل فراٍاًی آسية ّاي اجتواعی در کتاب علَم

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 %12.5 1 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %12.5 1 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %62.5 5 ىِازؼت

 %12.5 1 ةی ظاٌياٌی

 5 5 فلؼ

 5 5 ةیكاري

 

ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب غهّم  دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو ىّنفَ ُاي 

ات زٍـی و ظّد کكی ، و فلؼ امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه کَ کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ىّنفَ ي ،اٌضؼاف

 ىِازؼت ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه کَ ضػف ایً کحاب از ایً ٌظؼ را ٌيیایان ىیكٍغ.

 جذٍل فراٍاًی آسية ّاي اجتواعی در کتاب ّذیِ ّا

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 5 5 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %45 8 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی
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 %15 2 ىِازؼت

 %15 3 ةی ظاٌياٌی

 %25 5 فلؼ

 %15 2 ةیكاري

 

ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب ُغیَ ُاي   دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو 

اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی ،کَ  امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه و کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ىّنفَ ُاي 

ُاي ازحياغی جّزَ ةیكحؼي ىّنفَ ي ؿؼكث و ىِازؼت و فلؼ  ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه در ایً کحاب ٌـتث ةَ ؿایؼ کحب ةَ ةضخ اؿیب 

 قغه اؿث.

 آسية ّاي اجتواعی در کتاب قرآىجذٍل فراٍاًی 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 5 5 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %42.1 8 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %5.26 1 ىِازؼت

 %26.31 5 ظاٌياٌیةی 

 %21.55 4 فلؼ

 %5.26 1 ةیكاري

 

غایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو ىّنفَ ُاي ةا جّزَ ةَ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کحاب كؼآن  دوم اةح

اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی ، امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه کَ کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ىّنفَ ي 

 َ قغه در کم ٌـتحا كاةم كتّل اؿث.ؿؼكث ةی ظاٌياٌی ٌـتحا ةیكحؼ جّز

 ی آسية ّاي اجتواعی در کل کتاب ّاي دٍم اتتذاییجذٍل فراٍاً

 

 

 

 

 

 درمغ فؼاواٌی فؼاواٌی ٌّع اؿیب ازحياغی

 %1.29 1 اغحیاد

 5 5 اٌضؼافات زٍـی

 %38.96 35 ؿؼكث

 5 5 ظّدکكی

 %21.93 17 ىِازؼت

 %14.19 11 ةی ظاٌياٌی

 %16.77 13 فلؼ

 %6.45 5 ةیكاري

 %155 77 زيع 
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 ًتيجِ گيري
َ زغول فؼاواٌی اؿیب ُاي ازحياغی در کم کحب دوم اةحغایی ىحّزَ کو جّزِی ةَ ةػضی اؿیب ُا ىیكّیو ىّنفَ ُاي ةا جّزَ ة

فَ ُا اغحیاد ،اٌضؼافات زٍـی و ظّد کكی ، امال اقاره اي ةَ آٌِا ٌكغه کَ کار ةیكحؼ ماصب ٌظؼان را ىیعهتغ . اىا از ٌظؼ جّزَ ةَ ؿایؼ  ىّن

ٌـتحا ةیكحؼ جّزَ قغه در کم كاةم كتّل اؿث ونی زاي کار ةیكحؼ دارد .و پیكٍِاد ٌگارٌغه ةؼاي رفع ایؼادات  ىذم ؿؼكث و ىِازؼت و فلؼ

کحاب درؿی دوم اةحغایی کَ ُيان غغم جّزَ ةَ ىّنفَ ُایی ُو چّن اغحیاد ، اٌضؼافات زٍـی وظّد کكی اؿث ةَ مّرت اقاره ُا و 

جا ةغیٍّؿیهَ ىّزب آگاُی داٌف آىّزان از ایً آؿیب ُا قّد .در ىّرد آؿیب ُاي ازحياغی درنفافَ درکحب درؿی ایً پایَ گٍساٌغه قّد 

ةِحؼیً درىان ُيان پیكگیؼي اؿث نػا ةا پّقف ىٍاؿب آؿیب ُاي ازحياغی در کحب درؿی اةحغایی کَ ةِحؼیً زىان ةؼاي فؼٍُگ ؿازي 

غی را از ؿعش زاىػَ ةَ مّرت ىعهّةی زيع آوري کؼد و دیگؼ قاُغ در ىیان داٌف آىّزان اؿث ىیحّان ایً پغیغه ي ٌا ظّقایٍغ ازحيا

 چٍیً پغیغه ُایی ٌتاقیو .اىیغ اؿث روزي ةؼؿغ کَ ُیچ آؿیب ازحياغی گؼیتاٌگیؼ ةكؼیث ٌكّد .
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