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 پیشگفتار 

 خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و 
 ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم. عدم قطعیت و 

 1جرارد براون 

 

 مقدمه ای بر یادگیری استنباطی

بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته  2استنباطی  یادگیری

(. این باور بر این پیش فرض استوار می شود )نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر

است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده  

 کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد. 

چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطالعات است. مفهوم    3مفهومبنابراین  

می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش دکتری 

 ه در نظر گرفته می شود. مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظری

تکرار    یها  یژگ یشباهت ها و و  م،یمفاه  محوریاز مجموعه    ی تر  قیدرک عمفراگیران می توانند با کسب  

تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. د،  ند و درک کننده  صیشونده را تشخ

 ق یبر محتوا و حقا  شتریکه ب   یسنت  یآموزش  کردی رو  برخالفکند و    یرا وارونه م  یسنت  یریادگی  ی آموزش مفهوم

 برد.  یدرک را در موارد خاص )مثال( به کار م نیکند و سپس ا ی( تمرکز ممی)مفاه اتیکند، بر کل یتمرکز م
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 سازماندهی کتاب

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. 

مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تالش نشده است که همه مفاهیم پرستاری  

معنی نیست که مهمترین مفاهیم ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین  

یا   57هستند. هرچند   استفاده شده است  پیشینه پرستاری  ادبیات و  این کتاب عموما در  ارائه شده در  مفهوم 

نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف 

بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه   و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی

یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی   یهاسرفصلمفاهیم استفاده شده است و  

در سه گروه    برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم

 کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند: 

 ی که به ما کمک م  یمیمفاه :(1 بخش) یبهداشتتت  یکننده مراقبت ها  افتیدر مربوط به  میمفاه ❖

 میدرک کن ، رامیکن یکه مراقبت م یکند افراد

 یمتعدد  یسالالمت اختالالتکند   یکه به ما کمک م  یمیمفاه :(2 بخش) یماریستممت و ب  میمفاه ❖

 .میدرک کن می کنند، راتجربه  خود  در طول عمر   مارانیکه ب

عملکرد  راهنمای  که   یمیمفاه :(3 بخش) یبهداشتتت  یو مراقبت ها یپرستتتار  یحرفه ا  میمفاه ❖

 می باشند یمراقبت بهداشت نهیما در زم یحرفه ا

بندی شده و هر مضمون  بخش کلی در قالب مضامین دسته  سه    نیابرای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده،  

 م ی مفاه  اهمیت آنها در زمینهو    می مفاههر یک از  درک کامل    افتهی  ساختار  کردیرو  نیا  شامل مفاهیم مرتبط است.

 دهد.  یارتقا مرا   یمراقبت بهداشت

 یابیمفهوم، عوامل خطر، ارز فیتعر یجداگانه برا یفرع نیعناوارائه می دهد و از اطالعات را  یکامل فی هر مفهوم ط

از  یی)نمونه ها  یی و مثال ها  ،یمرتبط، مطالعات مورد  میمفاه  ،یبهداشت  یو مراقبت ها  یمفهوم پرستار  نه یسالمت، زم  )

کند، که به نوبه   یکل کمک م  کیاز مفهوم به عنوان    یتدرک درس  جادی. هر بخش به اشده استارائه    ؛در عمل  میمفاه

  برای عملکرد اثربخش در   یپرستار  انیدانشجو  که   یدیکل  برآیند  کی،  بخشد  یرا ارتقا م  ینیقضاوت بال  تکاملخود  

 به آن نیاز دارند. یامروز یبهداشت  یمراقبت ها دهیچیپ  طیمح
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 ویژگی های کتاب

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک می  

همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که ارتباط کند و  

مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت از بیمار 

 یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است.

ای کاربرد مفهوم )کادرهای پایان هر فصل( ارائه شده است که براساس میزان وقوع  لیست وسیعی از نمونه ه

و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین 

اب کنند که با نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخ

 موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را  -سئواالت تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود

 تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

یکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطالعات جدید در تمامی حوزه  بطور خالصه، چرا باید از رو 

)از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری( موجب شده است که اساسا دانستن همه اطالعات حرفه   ما  های دنیای 

اس  اجزای  تا  فراهم می کند  فراگیران فرصتی  برای  پرستاری  مفاهیم  اسی حرفه  پرستاری غیرممکن شود. مطالعه 

پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی  

 درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد. 

  کتاب به عنوان   ن یشود. ا  یم  ندهیآ  ی دررشته پرستار  شرفتیباعث پ  نیهمچن  ی(مفهوماستنباطی )  کردیرو

را   یا  هیپا  یمفهوم  کردی. روعمل می کند  ینیبال  یپرستار  حرفهو کاربرد آنها در    میمفاه  یریادگی  در  راهنما  یک

 یپرستار  شتهدر ر  ی دانش اساس  جادی ادامه ا  یبرا  ازیمورد ن  یقاتیتحق  یو تالش ها  ینیبال  نیتمر  ،یریادگی  یبرا

 سفر آغاز شود!  ید. بگذاررا می پذیرد رییاست که تغ ی سفر گرنشان استنباطی کردیکند. رو یفراهم م
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 بازنگری کنندگان 

 

 دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

نصرآبادی  نیکبخت  دانشکده    دکتر  علمی  هیئت  عضو  و  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد 

دانشکده  ریاست  ایشان  کتاب  این  انتشار  زمان  در  باشند.  می  تهران  پزشکی  علوم  مامایی  و  پرستاری 

 پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودند. 

 

 دکتر حسین کیخا 

زشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی  دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پ

زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای 

 درسی تحصیالت تکمیلی مشغول می باشند.
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فرهنگ-4مفهوم

 4مفهوم 

 فرهنگ 

 1سوزان کاپالن

نامند  می  2فرهنگانسان به ساخت معنایی از تجارب خود نیاز دارد و این سازه یا واقعیت خلق شده را  

. از نظر بیشتر مردم فرهنگ براساس تجلی بیرونی آن تعریف می شود )غذایی که مردم می خورند،  [1]

گ فراتر از این است. فرهنگ دیدگاه فرد به  تعطیالتی که جشن می گیرند، کشور زادگاه(. هرچند فرهن 

جهان و ارزش های وی را تشکیل می دهد که به نوبه خود به عقاید وی در مورد سالمت و بیماری شکل 

و بخصوص یک بخش حیاتی از    [2]دهد. مفهوم فرهنگ یک جنبه مهم از درک رفتار انسانی است  می 

 محور می باشد.-درک نحوه ارائه مراقبت پرستاری شخص

 تعریف

تعریفی، هنجارها،  - در اینجا با هدف معرفی مفهوم، فرهنگ تحت عنوان الگوی نگرش ها، باورها، خود

ه  نقش ها و ارزش های مشترک که می تواند بین کسانی که زبان خاصی را صحبت می کنند یا در منطق

. این ابعاد حیطه هایی چون روابط  [2]جغرافیایی مشخصی زندگی می کنند، رخ دهد؛ تعریف می شود  

 کند.اجتماعی؛ بیان افکار، عواطف و اخالقیات؛ باورها و سنت های مذهبی؛ استفاده از فناوری را هدایت می 

 
1 Susan Caplan 
2 Culture 
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  دو فرهنگ   ، 3همگون سازی   ،   2فرهنگ پذیری   ، 1فرهنگ پردازی   فرعی   مفاهیم   شامل  فرهنگ   بحث 

)فرهنگ   فرهنگ .  است   قومی   هویت   و   قومیت   ، 4دوستی( گرایی  یا  پردازی    فرآیندی   سازی فرهنگ 

پذیری یا اجتماعی  جامعه   مشابه   را،   فرهنگ   یک   رفتارهای   و   ها ارزش   هنجارها،   فرد   آن   طی   که   است 

  جدید   رفتارهای   یا   رسوم   و   آداب   ها،   نقش   ها،   نگرش   کسب   فرآیند   پذیری   فرهنگ .  آموزد می   شدن، 

  متقابل   تأثیر   نتیجه   در   مبدأ   و   های میزبان   فرهنگ   دوی   هر .  است   دیگری   فرهنگ   با   تماس   نتیجه   در 

  اصلی   هویت   فرد   آن   طی   که   است   فرآیندی   سازی همگون   پذیری، فرهنگ   برخالف .  کنند   می   تغییر 

کند  می   ایجاد   جدیدی   فرهنگی   هویت   تر، مسلط   فرهنگی   گروه   در   شدن   جذب   با   و   کند می   رها   را   خود 

  از   هایی   جنبه   چه   اینکه   مورد   در   همگون سازی می کند،   فردی   یا   اقلیت   گروه   یک   وقتی   معموالً، .  [ 2] 

  بر   غالب   فرهنگ   سنت های   و   ها کرد، حق انتخاب ندارند؛ بلکه ارزش   خواهند   اتخاذ   را   غالب   فرهنگ 

الگوی دو گانه    دارای   فرد   گرایی،   دو فرهنگ   مورد   در   مقابل،   در   . شود می   تحمیل   مسلط   کمتر   گروه 

  جنبه   کدام   و   کند   اتخاذ   خواهد   می   را   جدید   فرهنگ   از   جنبه   کدام   که   کند   می   انتخاب   و   است   هویت 

 . کند   حفظ   خواهد   می   را   خود   اصلی   فرهنگ   از 

به نیاکان مشترک اطالق می شود که موجب اشتراک ارزش ها و باورها می شود. قومیت در   5قومیت

بین نسل ها توسط خانواده و جامعه انتقال می یابد. قومیت یک تعیین کننده قدرتمند هویت شخص است 

شود  شناخته می شود. گاهی اوقات به نژاد از منظر بیولوژیک نگریسته می   6که تحت عنوان هویت قومی 

)از نظر عده ای از مردم، نژاد دارای معنای بیولوژیک است(، برپایه باور غلط به وجود تفاوت های فیزیکی 

. هرچند ویژگی های  [3]وراثتی در بین مردم که عضویت آنها در یک گروه خاص را معین می کند  

ژنتیکی که یک گروه از مردم را از گروه دیگر متمایز کند و بین گروه ها افتراق قائل شود، وجود ندارد و 

اند خیلی بیشتر از تفاوت  در حقیقت، تفاوت های ژنتیکی در بین مردمی که برچسب »سیاه پوست« خورده

 .[3]است که برچسب »سفید پوست« خورده اند ژنتیکی بین »سیاه ها« و کسانی 

 
1 Enculturation 
2 Acculturation 
3 Assimilation 
4 Biculturalism 
5 Ethnicity 
6 Ethnic Identity 
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 حوزه 

دارد.   تاثیر  گروه  مشترک  رفتارهای  و  ها  ارزش  عقاید،  روی  و  است  وسیع  خیلی  فرهنگ  مفهوم 

روی   فرهنگی  فردی، هنجارهای  بین  روابط  از  چیز،  همه  شامل  دارد،  تاثیر  زندگی  های  جنبه  تمامی 

های خانواده و اقدامات بچه بزرگ کردن تا نقش های جنسی، عالئق غذایی، برقراری ارتباط، لباس  پویایی 

پوشیدن و مناسک مذهبی. هنجارهای فرهنگی همچنین روی نحوه تصمیم گیری مردم در مورد ترجیح 

مراقبتی، درک از بیماری تاثیر دارد؛ که به نوبه خود روی مراقبت -ت از رژیم دارویی، خوددرمانی، تبعی

پرستاری و ارائه مراقبت های بهداشتی موثر است. حوزه این اثرات در زمینه سالمتی و بیماری در شکل  

سنتی بین مدل زیست پزشکی )بیومدیکال( غربی بیماری و مدل های   1ترسیم شده است. کلینمن  1-4

. بیماری پاسخ به علل فیزیولوژیکی است که توسط پاتوفیزیولوژی شرح  [4]ناخوشی تمایز قائل شده است  

. برعکس، عقاید بهداشتی سنتی بیماری را  [5]ی شود  داده می شود و به صورت عالئم و نشانه ها ظاهر م

این همه بیماری ها منعکس  . بنابر[5]از منظر ذهن، بدن و ارتباطات معنوی و اجتماعی تعریف می کند  

 کننده تاثیر محیط است که تجارب فرهنگی فرد نیز جز آن است.

 باورهای سببی در مورد بیماری 

  غیر   های فرهنگ  در.  [6,  5]  شود  منجر   بیماری  از   متفاوتی   هایتبیین   به  تواند می   فرهنگی  هایتفاوت 

  و   آب  ها،ویروس   ها،باکتری   برای نمونه؛)  طبیعی  علل  شامل   است   ممکن  بیماری  توضیح   هایمدل   غربی،

 تعامالت  یا  فرد  ی رفتارها   مجازات  برای نمونه؛)   اجتماعی  دنیای  ،( محیطی  کننده  تحریک  عوامل  و  هوا

 هایفرهنگ .  باشد  (اجدادی   خدایان  و نیاکان    ارواح   برای نمونه؛ )   طبیعی   ماوراء   دنیای   یا   ،( منفی  اجتماعی 

 از   بسیاری  که   حالی   در  کنند،می   تأیید  را   پزشکی  زیستی  عل    هاینظریه   صرفاً زیاد    احتمال   به  غربی 

 عدم  ویژگی های مشخصه آنها می تواند  که  دارند  بیماری  علت  درباره  هایینظریه   غربی  غیر  هایفرهنگ

 . [8, 7]باشد  پزشکیزیست  علل بر  عالوه  معنوی یا اجتماعی طبیعی،  قلمروهای با  تعادل 

 
1 Kleinman 
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 عالئم و تظاهرات بیماری 

تظاهرات و عالئم بیماری می تواند در فرهنگ های مختلف منحصر باشد. این »سندرم های وابسته  

در جوامع خاص رخ می دهد و دارای قمری از    [6]به فرهنگ یا اصطالحات فرهنگی زجر و پریشانی«  

 ataque de nerviosعالئم است که در آن فرهنگ به عنوان کلیت بیماری شناخته می شود. برای مثال،  

 خاص   یزااسترس  عامل   یک  به  پاسخ   در   معموالً  که   است   کارائیب-التین  فرهنگ  به   وابسته  سندرم   یک

  مشخص  زدن فریاد  یا  لرزیدن  کنترل،   غیرقابل  اسپاسم گریه،  خلسه،   یا   تجزیه  هایحالت   با   و  دهدمی   رخ

 روانی  اختالالت  بندی   طبقه   در  چینی   فرهنگ  در  « اعصاب  ضعف »  یا  Shenjing shuairuo.  [9]  شودمی 

 سیستم  عملکرد  کهرخ می دهد    حیاتی   انرژی  کاهش   اثر  در  که   شود  می   توصیف  اختاللی  عنوان  به 1چینی 

  .[10] می کاهد   را ها  بیماری   برابر  در مقاومت و  داده کاهش را  داخلی احشای

 2نوراستنی  بنام  مشابهی  اختالل .  است  حافظه  دادن  دست  از  و  سرگیجه  ضعف،  خستگی،  شامل  آن  عالئم

 فرهنگی  های گروه  سایر   در   را  آن  توان می   اما  است،   شده  شناسایی  آسیا   سراسر  در   عمدتاً   وجود دارد که 

  خستگی   با  عمدتاً   اختالل   این   مرتبط،   اختالالت  و   ها بیماری   المللی بین   بندیطبقه در  .  [11] پیدا کرد    نیز

  بیماری   برچسب  یک  نوراستنی.  [12]شده است    تعریف  مداوم  بدنی  ضعف  و  ذهنی  تالش  از  پس  مفرط

  بیماری  یک  عنوان  به  است  ممکن  که   است،  افسردگی  به  نسبت  آسیا  در  ترقبول   قابل  اجتماعی  نظر  از

از  .  [11]  است  کننده  بدنام   بسیار  که  شود  گرفته  نظر  در  بیماری  برچسب  یا  روانی بسیاری  گرچه 

گیرند،  ها بی اشتهایی عصبی یا پرخوری عصبی را از سندرم های وابسته به فرهنگ در نظر نمی آمریکایی 

  اصلی  ریسک فاکتورهای   زیرا  ،[13]  باشند   داشته   مطابقت ممکن است با تعریف سندرم وابسته به فرهنگ  

  دانند می   الغری   معادل را    زیبایی باشد که    ای   رسانه   های   پیام  و  الغری   برای   اجتماعی   فشار  ها   بیماری   این

 .[14] است تر  شایع   یافته  توسعه  و  غربی کشورهای  در و این مسئله 

 
1 Chinese Classification of Mental Disorders 
2 Neurasthenia 
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 حوزه مراقبت بهداشتی وابسته به فرهنگ 1-4شکل 

 حرام ها )تابوها( 

  به  باشند،   هابیماری   مشخصه   است  ممکن  که  رفتارهایی  یا   هابیماری   برخی  ها،فرهنگ  از  بسیاری  در

 وجود   است   ممکن  بیمار .  شوندپنهان می   بهداشتی   از مراقبین  اغلب  و   لکه ننگ محسوب می شوند  شدت

. نباشد  درمان  دنبال   به   که   بگیرد  تصمیم   و یا   کند   انکار  را  نیستند  تایید   مورد  اجتماعی  نظر  از  که  عالئمی

  اختالالت  خودکشی،  افکار  ،(افسردگی  و  اسکیزوفرنی  مانند)  روانی   های  بیماری  مورد  در  ویژه  به  امر  این

  ، (اوتیسم  طیف  اختالالت  و[  ADHD]  فعالی  بیش/توجه  کمبود  اختالل   مانند)  کودکان  در  رفتاری

است   صادق  (ایدز  و  ابوال  مانند)  کشنده  بالقوه   های  بیماری   و (  سیفلیس  یا   تبخال   مانند)  مقاربتی   هایعفونت 

  اجتماعی   انگ(  نیجریه  سعودی،  عربستان   بنگالدش،  غنا،   سنگاپور،   مالزی،)  کشورها   برخی  در.  [15]

تکرار شده است  قانونی  های  تحریم  در  خودکشی  عامل   کی  باشد،  غیرقانونی  خودکشی  که  زمانی.  باز 

 .[16]دارد  وجود  درمان تالش برای گرفتن در فرد برای  اضافی بازدارنده 

 خصیصه ها و معیارها 

:  است   مشترک  ها فرهنگ   همه   در   شرایط این    یعنی)  است  مرتبط   فرهنگ  مفهوم   با   زیر   های ویژگی 

  شرایط  با   سازگار  و   تغییر   قابل   فرهنگ   ، شودمی  آموخته   گروه  اعضای   سایر  و   ها خانواده  طریق  از   فرهنگ

 . (است مشترک  گروه یک  در افراد همه توسط  فرهنگی رفتارهای  و باورها  ها، ارزش و  است جدید
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 فرهنگ اکتسابی است 

فرهنگ ممکن است در دوران بچگی و نوجوانی از طریق فرآیند اجتماعی شدن یا فرهنگ پردازی،  

منتقل شود. هرچند فرهنگ تنها به کسانی محدود نمی شود که از یک کشور یا قومیت هستند و ممکن 

لکه ممکن است شامل هر گروهی باشد که اعضای آن نقش ها، است تنها در دوران بچگی شکل نگیرد، ب

  1ارزش ها، هنجارها و نگرش مشترکی داشته باشند )گاهی اوقات به آن خرده فرهنگ یا فرهنگ فرعی

اطالق می شود(. خرده فرهنگ ها می تواند شامل اعضای اقلیت های نژادی و قومی؛ کسانی که میراث 

غل ها، از قبیل پرستاری؛ افراد دارای سطوح اقتصادی اجتماعی متفاوت  بومی یا اصالت مشترک دارند؛ ش

؛ افرادی که دو جنسی، همجنس باز مذکر، همجنس باز مونث یا جنس مختلف  [17]از قبیل »فرهنگ فقر«  

هستند؛ افرادی که به گروه مذهبی یا معنوی خاصی وابسته هستند؛ گروه های سنی، از قبیل نوجوانان یا  

دان؛ و اشخاص دارای ناتوانی و معلولیت؛ تشکیل شده باشد. فرهنگ از طریق شناخت خود مشخص  سالمن

 می شود و بیشتر مردم هویت خود را از مخلوطی از فرهنگ ها می یابند. 

 تغییر کردن و سازگار شدن

ا  از شروع تاریخ بشر، فرهنگ بطور مداوم درحال تغییر بوده است، همانطور که مردم خودشان را ب

محیط و ابداعات فنی سازگار کرده و به جهانی شدن و تاثیر گروه های فرهنگی متنوع و متفاوت پاسخ  

می دهند. مهاجرت جمعیت ها در نتیجه ازدیاد جمعیت مناطق، تغییر شرایط اقتصادی، وقوع وقایع فاجعه  

این مهاجرت فرآیندی  بار )مثل زلزله، سیل و خشکسالی( و بروز تعارضات مذهبی یا قومی؛ رخ می دهد.  

است که نتیجه آن مواجهه مداوم بین افراد با فرهنگ های مختلف است که متعاقباً تغییراتی در پی داشته 

 .[18]و در هر دو گروه فرهنگ سازی رخ می دهد 

 باورها، ارزش ها و رفتارهای مشترک 

زبان، سنت ها، عادات )برای نمونه، جشن گرفتن تعطیالت(، روش های تغذیه و شیوه لباس پوشیدن  

جز مفرط ترین خصیصه های فرهنگی است که به راحتی جلوی چشم کسانی که عضو گروه نیستند، تجلی 

 
1 Subcultures 


