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 چکيده

سال  11تا  4در کودکان  پرخاشگریبا  ینوالد یبدن یهتنب یرابطه مولفه هامقاله حاضر به بررسی 

 .می پردازد. شهرستان گراش

تنبیه بدنی یکی از متغیرهایی است که سالمت جسمی و روانی کودکان را به مخاطره می اندازد و نقش 

 و رفتارهای خود آسیب رسان و دیگر آسیب رسان دارد. بسیار مهمی در بروز پرخاشگری

 در این پژوهش تأثیر و نقش این متغیر در پیش بینی بروز پرخاشگری بررسی شده است.

سال  11تا  4همبستگی است. جامعه پژوهش تمام والدین کودکان _پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ین به شیوه تصادفی و در دسترس انتخاب نفر از والد 50شهرستان گراش بوده که به عنوان نمونه 

شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که مورد اعتبارسنجی قرار گرفته و پایایی آن با 

 درصد، محاسبه شده است.  9/89استفاده از روش کودر ریچاردسون برابر با 

مطرح کرده و با  در بخش یافته ها پژوهشگران در راستای تحقق هدف کلی پژوهش، چهار فرضیه

پیرسون به آزمون فرضیات پرداخته  همبستگی ضریب و طرفه یک واریانس تحلیل آزمون استفاده از

اند. سپس در بخش نتایج، داده های حاصل از پرسشنامه را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی) 

ل از آن به صورت جدول و تجزیه و تحلیل کرده که نتایج حاص spssآزمون فرضیات( توسط نرم افزاز 

 نمودار در متن اصلی ارائه شده است.

 .،کودکان، والدین تنبیه بدنی، پرخاشگری واژگان کليدی:
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 2 الهام نوروزی، 1ام البنين حامل

 .دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزادشیراز 1
 .یرازدانشگاه آزادش ینیبال یارشد روان شناس یکارشناس یدانشجو 2

 

  نام نویسنده مسئول:

 ام البنين حامل

 سال 11تا  4در کودکان  پرخاشگریبا  ینوالد یبدن يهتنب یرابطه مولفه ها
 

 29/3/1399 تاریخ دریافت:

 6/6/1399 تاریخ پذیرش:
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 مقدمه
تنبیه بدنی از آغاز تا کنون نقش بس تعیین کننده ای در نظام های قضایی و آموزشی و در نهاد خانواده داشته است. والدین 

 .(1362 یشی،) قراط و کنترل رفتار کودکان به آن متوسل شده اند. در خانواده ها برای حفظ انضب

و به عبارت  «تنبیه حذف پاسخ مثبت از ارگانیسم یا اضافه کردن پاسخ منفی به آن است»در توضیح معنای تنبیه گفته اند: 

نهان ر نادرست معنی کرده اند.) هرگدیگر تنبیه را به ارائه محرك ناخوشایند یا حذف تقویت مثبت بالفاصله بعد از انجام یک رفتا

 (.74و السون، 

امروزه یکی از مهمترین مسائل در راستای حقوق کودکان، حمایت از آنان در برابر خشونت و آزارهایی است که در قالب 

 رد، بر اساسچه بسا، به رغم درك فزایندهای که برای حفظ و حمایت از کودك وجود دا تأدیب و تنبیه بدنی به آنها وارد میشود.

فهمی از آموزه ها، متون مذهبی و پندارهای نادرست  مسائلی مانند: اقتدار والیی والدین، سرپرستی و مسئولیت مربیان، کج

اجتماعی و به این منظور که تربیت و بالنده شوند و از کجروی آنها جلوگیری گردد ،اطفال به طور فراوان مورد تنبیه و ضرب و 

 .(. 86مقدادی،شتم قرارمیگیرند. )

َو جَزاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا َو أَصْلََح »  :فرمایدیم، سوره شورا، در مورد تنبیه 40ید، آیه خداوند متعال در قرآن مج

کند، پاداش او با خداست،  صالحکیفر بدى، مجازاتى است همانند آن ولى هرکس عفو و ا« .»عََلى اهللِ إِنَّهُ ال یُحِبُّ الظَّالِمینَ فَأَجْرُهُ

 «. به یقین او ستمکاران را دوست ندارد.

، پاداش الهی را در پی خواهد داشت. لذا آموزش تنظیم عفو و اصالحبا استناد به آیه شریفه قرآن می توان چنین گفت که 

گاه آ ضروری تلقی می شود. چه بساهیجان و یادگیری تکنیک ها و شیوه های تغییر و اصالح رفتار کودکان برای والدین امری 

ی و نقشی در کاهش بخش دهد یشآن ها را افزا ینشسطح ب ی کودك،بتواندبدن یهتنب یو اجتماع یروان یامدهایاز پ ینوالد یساز

 از آسیب های اجتماعی ناشی از تنبیه بدنی کودك از جمله خشونت علیه دیگران و رفتارهای قلدرمآبانه را داشته باشد. 

 

 دهای روانی و اجتماعی تنبيه بدنیپيام
در حال حاضر، بیشتر کارشناسان و صاحبنظران، تنبیه بدنی کودك را به هیچ روی، روا نمیدانند؛ بلکه بر عدم کارایی و آثار 

نی به هیچ دیکی از بنیانگذاران تعلیم و تربیت نوین با اذعان به اینکه تنبیه ب« ماکارنگو»عنوان نمونه،  منفی آن اصرار دارند. به

 آید و یا آدم های ضعیف و هیچکاره به بار می اراده، بعدها یا آدم خورده و بی کودکان کتک از»وجه روا نیست، اظهار داشته است: 

 (.79فرقانی ،) «دلیل هیجانات روحی دوران کودکی، انتقامجو باقی میمانند های قلدری که در تمام مراحل زندگی به

نسبت به والدین منجر شود و حالت طغیان و سرکشی را در کودك برانگیزد و موجبات ایجاد عقده  تنبیه بدنی ممکن است به

بروز پرخاشگری را فراهم سازد. ژان پیاژه و هانری سیمون، روان شناس و اساتید دانشگاه های فرانسه در کتاب روان شناسی کودك 

این جهان یافت شود که وجدان آدمی را ناراحت سازد؛ بدرفتاری و اگر عملی نفرت انگیز در » و اصول تربیت جوانان می گویند:

 (.1362قریشی، « ) خشونت با کودك بی گناهی است که قدرت دفاع از خود را ندارد.

ی، گران ترین و در عین حال کم اثرترین وسیله یادگیری و اصالح رفتار است.فرد تنبیه شده ممکن است برای بدن یهتنب

کتک  ی، کودك را ترسو بار می آورد وبدن یهتنبز یک رفتار اجتناب اما رفتار خشونت بار دیگر را جایگزین آن کند. احتراز از تنبیه ا

شخصیت او را در هم شکسته و تعادل روانی او را بر هم می زند. شخص تنبیه شده ممکن است سرانجام با رفتاری خشونت بار به 

 ایستد. ) همان(.تنبیه کننده حمله ور شود و در مقابل او ب

والدین  اطفال آزاردیدة امروز،. شوند کننده و دیگران پرخاشگر می شوند، نسبت به عامل تنبیه کودکانی که تنبیه بدنی می

درصد والدین آزارگر، خود در کودکی قربانی آزار و اذیت و تنبیه بدنی  12آزارگر آینده خواهند شد. بر اساس یک بررسی علمی 

حرافات آزاری، اطفال را مستعد ان بدرفتاری با کودکان از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. تنبیه بدنی و کودكیعنی  .اند بوده

درصد کودکان بزهکار  11دهد که  عمل آمده در کانون اصالح و تربیت نشان می های به ررسی. بسازد  رفتاری برای آینده می

 اند نیز مورد شکنجه و آزار قرار میگرفته کودکانی که دست به خودکشی زده درصد 32اند ، دارای والدین زودخشم و مهاجم بوده

 (.73. ) سیف، ها دارند اند از آزارگری والدین و مربیان خود خاطره درصد جوانانی که به مواد مخدر روی آورده 12اند و 
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ینها، کودکان میشود. گذشته از ا تنبیه بدنی موجب اضطراب، پریشانی، افسردگی ،ترس مرضی، اختالالت خواب و گوشهگیری

های روانی، مشکالت رفتاری، تخریب  تنبیه بدنی کودك صدمات جسمی و جانی متعددی را در پی دارد و همچنین به بیماری

 (. 83 ی،انجامد.) مدن شخصیت و توانایی کودك، ناامیدی، فرار از خانه و حتی افکار خودکشی می

 

 روش تحقيق 
سال شهرستان گراش بوده که به  11تا  4کودکان  ینجامعه پژوهش تمام والدهمبستگی می باشد. -توصیفیپژوهش از  ینا

شنامه . پرسو در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است یتصادف یوهبه ش یننفر از والد 50عنوان نمونه 

خیلی زیاد، زیاد، متوسط، ضعیف( در ) یاس لیکرت شاملقسمتی مق 4سوال بسته می باشد که برای پاسخگویی، طیف  21شامل 

 نظر گرفته شده است.

به منظور سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه، الگوی تهیه شده مورد بررسی چند تن از اساتید روان شناسی قرار گرفته است 

از  پساست  یداممورد مطالعه را دارد.  تا نویسنده اطمینان یابد گویه های مطرح شده در پرسشنامه، توان اندازه گیری متغیرهای

 نظرسنجی اساتید و رفع خطاهای احتمالی، روایی سازه پرسشنامه فراهم گردیده باشد.

که ضریب پایایی کل طیف را مشخص می کند،  یچاردسونبا استفاده از روش کودر راما پرسشنامه از نظر سنجش پایایی و 

پایایی که سطح باالی  درصد، محاسبه شده است 9/89برابر با بار به دست آمده مورد بررسی محققان قرار گرفته است و اعت

 پرسشنامه را نشان می دهد.

، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل spssدر ادامه داده های حاصل از پرسشنامه توسط نرم افزار 

 . داده ها در قالب جداول و نمودارها به تفکیک ارائه شده است قرار گرفته است. سپس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل

معیار آماری؛ فراوانی، درصد، درصد صحیح و درصد تجمعی  4برای ارائه آمار توصیفی در بخش یافته ها، جهت هر متغیر 

گی طرفه و ضریب همبست آزمون فرضیات( از آزمون تحلیل واریانس یک) محاسبه شده است. و در بخش نتایج، برای آمار استنباطی

 پیرسون برای محاسبه روابط بین متغیرها استفاده شده است. 

 

 یافته ها
 یافته های حاصل از سنجش فرضیات در قالب جداول و نمودارها ارائه شده است. 

د سال( پرخاشگری بیشتری از خو 4-11به نظر می رسد کودکانی که مورد تنبیه بدنی واقع می شوند ) در مقطع سنی  (1

 نشان می دهند.

به نظر می رسد والدینی که از نظر سنی جوان تر هستند از تنبیه بدنی کمتر و به عنوان آخرین راهکار تربیتی استفاده  (2

 می کنند.

به نظر می رسد والدینی که در وضعیت اقتصادی پایین تر و فشار خانوادگی باالتری قراردارند؛ به میزان بیشتری از تنبیه  (3

 می کنند. بدنی استفاده

 به نظر می رسد پرخاشگری کودك در محیط مدرسه، ریشه در تنبیه بدنی کودك دارد. (4

 

 جداول و نمودارها

 : توزیع افراد بر اساس متغير جنسيت 1-4جدول

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 79.6 79.6 78.0 39 زن

 100.0 20.4 20.0 10 مرد

  100.0 98.0 49 جمع
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   2.0 1 پاسخ بی

   100.0 50 جمع

 

نفر آزمودنی  50فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس جنسیت نشان می دهد. از  1-4جدول شماره 

این مقادیر را به وضوح  1-4درصد مرد هستند . نمودار  20نفر یعنی  10درصد زن و  78نفر یعنی  39شرکت کننده در آزمون 

 نشان می دهد.

 

 
 : توزیع افراد بر اساس متغير جنسيت 1-4دار نمو

 : توزیع افراد بر اساس متغير سن2-4جدول

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 34.7 34.7 34.0 17 سال 19-28

 87.8 53.1 52.0 26 سال 29-38

 98.0 10.2 10.0 5 سال 39-48

 100.0 2.0 2.0 1 سال 49-53

  100.0 98.0 49 جمع

   2.0 1 خپاس بی

   100.0 50 جمع

 

نفر آزمودنی شرکت  50فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس سن پاسخگو نشان می دهد. از  2-4جدول 

 39-48درصد بین سن  10سالگی،  29-38درصد بین سن  52سالگی قرار دارند.  19-28درصد بین سن  34کننده در آزمون 

-38سالگی قرار دارند. با توجه به جدول، نما یعنی بیشترین سن در طبقه دوم یعنی بین سن  49-53سن  درصد بین 2سالگی و 

 سالگی قرار دارند. 29

 

 

 

زن

39

مرد

10

بی پاسخ

1

توزیع افراد بر اساس متغير جنسيت: 1-4نمودار 
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 : توزیع افراد بر اساس متغير سن2-4نمودار 

 : توزیع افراد بر اساس متغير شغل3-4جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 53.2 53.2 50.0 25 دارخانه

 74.5 21.3 20.0 10 کارمند

 78.7 4.3 4.0 2 دانشجو

 100.0 21.3 20.0 10 آزاد

  100.0 94.0 47 جمع

   6.0 3 پاسخبی

   100.0 50 جمع

 

نفر آزمودنی  50فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس شغل آزمودنی نشان می دهد. از  3-4جدول شماره 

درصد نیز شغل آزاد دارند. با توجه  20درصد دانشجو و  4درصد کارمند،  20درصد خانه دار هستند.  50در آزمون شرکت کننده 

 به جدول، نما یعنی بیشترین شغل در طبقه اول یعنی خانه دار قرار دارد.
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نمودار توزیع افراد بر اساس متغییر سن: 2-4نمودار 
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 : توزیع افراد بر اساس متغير شغل3-4نمودار 

 ند: توزیع افراد بر اساس متغير سن فرز4-4جدول

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 48.0 48.0 48.0 24 سالگی 7تا4

 100.0 52.0 52.0 26 سالگی 11تا 7

  100.0 100.0 50 جمع

 

نفر آزمودنی  50فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس سن فرزند نشان می دهد. از  4-4جدول شماره 

سالگی قرار دارند. با توجه به  7-11درصد بین سن  52سالگی قرار دارند و  4-7صد بین سن در 48شرکت کننده در آزمون 

 سالگی قرار دارد. 7-11جدول، نما در طبقه دوم یعنی بین سن 

 

 

 : توزیع افراد بر اساس سن فرزند4-4نمودار 
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توزیع افراد بر اساس متغير شغل: 3-4نمودار 
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توزیع افراد بر اساس سن فرزند: 4-4نمودار 
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 : توزیع افراد بر اساس متغير سطح تحصيالت5-4جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 2.0 2.0 2.0 1 بیسواد

 4.0 2.0 2.0 1 ابتدایی

 32.0 30.0 30.0 15 سیکل

 76.0 42.0 42.0 21 دیپلم

 82.0 6.0 6.0 3 فوق دیپلم

 92.0 10.0 10.0 5 لیسانس

 94.0 2.0 2.0 1 فوق لیسانس

 100.0 6.0 6.0 3 دکترا

  100.0 100.0 50 جمع

 

نفر  50رصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس سطح تحصیالت نشان می دهد. از فراوانی و د 4-5جدول شماره 

 42درصد در سطح سیکل،  30درصد در سطح ابتدایی سواد دارند.  2درصد بیسواد هستند.  2آزمودنی شرکت کننده در آزمون 

درصد دارای مدرك دکترا می باشند.  6درصد دارای مدرك فوق لیسانس و  2درصد لیسانس،  10درصد دارای مدرك دیپلم، 

 این مقادیر را به وضوح نشان می دهد. 5-4نمودار 

 

 
 : توزیع افراد بر اساس متغير تحصيلی5-4نمودار 

 : توزیع افراد بر اساس متغير سطح تحصيالت همسر6-4جدول 

 درصد تجمعی درصد صحیح صددر فراوانی 

 12.2 12.2 12.0 6 ابتدایی

 44.9 32.7 32.0 16 سیکل

 73.5 28.6 28.0 14 دیپلم

 79.6 6.1 6.0 3 فوق دیپلم

 93.9 14.3 14.0 7 لیسانس

 98.0 4.1 4.0 2 فوق لیسانس

1 1
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توزیع افراد بر اساس متغير مدرک تحصيلی: 5-4نمودار 
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 100.0 2.0 2.0 1 دکترا

  100.0 98.0 49 جمع

   2.0 1 پاسخبی

   100.0 50 جمع

 

 50فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس سطح تحصیالت همسر نشان می دهد. از  6-4دول شماره ج

درصد دارای مدرك  28درصد در سطح سیکل،  32درصد در سطح ابتدایی سواد دارند.  12نفر آزمودنی شرکت کننده در آزمون 

 درصد دارای مدرك دکترا می باشند.  2دارای مدرك فوق لیسانس، و  درصد 4درصد لیسانس،  14درصد فوق دیپلم،  6دیپلم، 

 

 

 : توزیع افراد بر اساس متغير سطح تحصيالت همسر 6-4نمودار 

 : توزیع افراد بر اساس متغير تعداد فرزندان7-4جدول 

 

 درصد تجمعی درصد صحیح درصد فراوانی 

 44.0 44.0 44.0 22 یک

 84.0 40.0 40.0 20 دو

 98.0 14.0 14.0 7 هس

 100.0 2.0 2.0 1 شش

  100.0 100.0 50 جمع

 

فراوانی و درصد افراد شرکت کننده در آزمون را بر اساس تعداد فرزندان نشان می دهد. بر اساس جدول،  7-4جدول شماره 

 فرزند می باشند.  6رصد دارای د 2فرزند و  3درصد دارای  14درصد دارای دو فرزند،  40درصد آزمودنی ها تک فرزند هستند.  44
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توزیع افراد بر اساس متغير سطح تحصيالت همسر: 6-4نمودار 
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 فراد بر اساس متغير تعداد فرزندان: توزیع ا7-4نمودار 

  گيریبحث و نتيجه
 آزمون فرضیات( : ) آمار استنباطی 

 یزسال( رفتار خشونت آم 4-11 یشوند ) در مقطع سن یواقع م یبدن یهکه مورد تنب یرسد کودکان یبه نظر م فرضيه اول:

 دهند. یخود نشان ماز  یشتریب

 : آزمون تحليل واریانس یک طرفه بين دو متغير تنبيه کودکان و رفتار خشونت آميز 8-4جدول 

 

بین دو متغیر تنبیه کودکان و رفتار خشونت آمیز را نشان می دهد. بر اساس آماری که از این  F آزمون( نتایج  8-4 )جدول

 47می باشد. و مجموع درجه آزادی ها نیز  44و درون گروه برابر با  3جدول به دست آمده است، درجه آزادی بین گروه برابر با 

می باشد. با توجه  023/0و سطح معناداری مساوی با  489/3به دست آمده برابر با  F آزمونکه از نتایج می باشد. و مقدار عددی 

سال، مورد  4-11) تحلیل واریانس( به دست آمده است، می توان به این نتیجه رسید که در رده سنی  F آزمونبه نتایجی که از 

درصد معنی دار می  05/0از خود نشان می دهند و فرضیه اول در سطح تنبیه بدنی واقع می شوند، رفتار خشونت آمیز بیشتری 

 باشد. و تأیید می شود.لب

 یتیر تربراهکا ینکمتر و به عنوان آخر یبدن یهجوان تر هستند از تنب یکه از نظر سن ینیرسد والد یبه نظر م يه دوم:فرض

 کنند. یاستفاده م
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توزیع افراد بر اساس متغير تعداد فرزندان: 7-4نمودار 

 سطح معناداری تحلیل واریانس میانگین گروه ها درجه آزادی جمع گروه ها 

 023/0 489/3 058/90 3 174/270 بین گروه

   812/25 44 742/1135 درون گروه

    47 1405/ 917 جمع
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 لدین و تنبيه بدنی: آزمون پيرسون بين دو متغير سن وا 9-4جدول 

 -215/0 ضریب پیرسون

 147/0 سطح معناداری

 47 تعداد

 

( آزمون پیرسون بین دو متغیر سن والدین و تنبیه بدنی را نشان می دهد. با توجه به جدول، ضریب پیرسون 9-4جدول )

نظر سنی جوانتر هستند، از تنبیه بدنی  می باشد. بنابراین، والدینی که از 147/0و سطح معناداری برابر با  215/0منفی و برابر 

درصد تفاوت معنا دار بین دو متغیر سن والدین و تنبیه بدنی  99کمتر و به عنوان آخرین راهکار استفاده نمی کنند و با اطمینان 

 وجود ندارد. و فرضیه محقق رد می شود.

 یشتریب زانیقراردارند؛ به م یباالتر یشار خانوادگتر و ف یینپا یاقتصاد یتکه در وضع ینیرسد والد یبه نظر ميه سوم: فرض

 کنند. یاستفاده م یبدن یهاز تنب

 : آزمون تحليل واریانس یک طرفه بين دو متغير وضعيت اقتصادی و تنبيه بدنی10-4جدول 

 

ی را نشان می دهد. بر اساس آماری که از این بدن یهو تنب یاقتصاد یتوضع یردو متغبین  F( نتایج آزمون 10-4جدول )

 47مجموع درجه آزادی ها نیز می باشد. و  44و درون گروه برابر با  3جدول به دست آمده است، درجه آزادی بین گروه برابر با 

می باشد. با توجه به  00/0 برابر با یسطح معنادارو  925/7 برابر با به دست آمده Fآزمون  یجتامی باشد. و مقدار عددی که از ن

 یداقتصا یتکه در وضع ینیوالد که یدرس یجهنت ینتوان به ا ی( به دست آمده است، میانسوار یلتحل) Fکه از آزمون  یجینتا

 05/0ح و فرضیه سوم در سط کنند. یاستفاده م یبدن یهاز تنب یشتریب یزانقراردارند؛ به م یباالتر یتر و فشار خانوادگ یینپا

 معنی دار می باشد و تایید می شود.

 کودك دارد. یبدن یهدر تنب یشهمدرسه، ر یطرسد خشونت کودك در مح یبه نظر ميه چهارم: فرض

 یبدن يهتنبو  خشونت کودکير دو متغ ينطرفه ب یک یانسوار يلآزمون تحل:  11-4جدول 

 

بر اساس ی را نشان می دهد. بدن یهتنب و مدرسه یطنت کودك در محخشویر دو متغ ینب Fآزمون  یجنتا( 11-4جدول )

باشد. و مجموع درجه  یم 44و درون گروه برابر با  3گروه برابر با  ینب یجدول به دست آمده است، درجه آزاد ینکه از ا یآمار

 یم 00/0برابر با  یو سطح معنادار 374/7به دست آمده برابر با  Fآزمون  یجکه از نتا یباشد. و مقدار عدد یم 47 یزها ن یآزاد

خشونت کودك در  که یدرس یجهنت ینتوان به ا ی( به دست آمده است، میانسوار یلتحل) Fکه از آزمون  یجیباشد. با توجه به نتا

  .، تأیید می شود 05/0و فرضیه چهارم محقق نیز به دلیل معناداری در سطح  کودك دارد یبدن یهدر تنب یشهمدرسه، ر یطمح

 سطح معناداری تحليل واریانس ميانگين گروه ها درجه آزادی جمع گروه ها 

 00/0 925/7 401/164 3 202/493 بین گروه

   744/20 44 714/912 درون گروه

    47 917/1405 جمع

 سطح معناداری تحلیل واریانس میانگین گروه ها درجه آزادی جمع گروه ها 

 00/0 374/7 156/ 789 3 367/470 بین گروه

   262/21 44 549/935 درون گروه

    47 1405/ 917 جمع
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