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 چکیده

 .بود بهنجار  افرادکننده مواد و طلبی در افراد سوءمصرف  هیجانههدف از پژوهش حاضر مقایس :مقدمه
 تریاک از مرکز تـرک اعتیـاد و بـازپروری           کننده  نفر سوءمصرف  30کننده هروئین و      نفر سوءمصرف  30: کار  روشمواد و   

سـن و  نظـر   که ازعادی   از افراد نفر 30 و   کننده سیگار   نفر از افراد مصرف    30چنین،   هم. تخاب شدند شهر کرمان به تصادف ان    
ن طلبـی زاکـرم    توسط مقیاس هیجـان    وعنوان گروه گواه برگزیده      ه موردنظر همتاسازی شده بودند، ب     هتحصیالت با نمون  میزان  

 .ندطرفه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل گردید  تحلیل واریانس یک،فییهای آمار توص کمک روش هبها  داده. بررسی شدند
 جویی ، هیجان جویی  تجربه هطلبی و هم در ابعاد چهارگان       کل هیجان  ه هم در نمر   چهار گروه این بررسی نشان داد که       :ها  هتیاف

 .رنددار دا ی با یکدیگر تفاوت معننسبت به یکنواختیزدایی و حساسیت  و ماجراجویی، بازداری
 .طلبی باالتری نسبت به افراد عادی دارند  تریاک و هرویین سطح هیجانهکنند افراد سوءمصرف :گیری نتیجه

 
 ، سوءمصرف مواد، شخصيتطلبی هيجان: کليدواژه

 
 مقدمه

 ،های فردی   اند که برخی ویژگی     ها نشان داده    بررسی
و طلبـی   نفس پایین، خلق افسرده، هیجاناز جمله عزت    

هـای فـرد در      ها و نگـرش    ارزیابیبر   زندگی فرد    هشیو
، 3 و لـو   2، دنـت  1سوسـمان (گذارند    میثیر  أمواد ت  هزمین

2000.( 

ــای  ویژگــی ــه هیجــانشخصــیتیه ــی  از جمل   ،طلب
شـمار   بهدر سوءمصرف مواد مهم شناختی  عوامل سبباز  
). 2001،  7 و مـارتین   6نو، سلنتا 5، کروم 4کاپستین(روند    می

تعریـف کـرده    صورت صفتی    طلبی را به    هیجان 8زاکرمن
ـ        است    متنـوع،   هکه ویژگی آن جستجوی هیجـان و تجرب

، بـدنی به خطرهای   پرداختن   جدید و میل      و تازه، پیچیده 
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بـه  (هـا اسـت       اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه       
را لبی  ط  وی هیجان  .)1999 ،2 دسیلوا ؛1،2001نقل از واگنر  

ــاردارای  ــته  چه ــد دانس ــت  بع ــرمن، (اس ؛ 1971زاک
ــرمن، ــل از شــولتز و شــولتز، ،1994زاک ــه نق  ): 1378  ب

های بدنی   فعالیتبه  میل  : 3جویی و ماجراجویی    هیجان -1
ــند    ؛کـــه ســـرعت، خطـــر و تـــازگی داشـــته باشـ

کمـک    هـای نـو بـه       جربـه جستجوی ت : 4جویی  تجربه -2
ی نـاهمگون بـا     مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زنـدگ       

  ؛هـــای مشـــابهی دارنـــد اشخاصـــی کـــه گـــرایش
بودن، سرکشـی در     تمایل به تکانشی  : 5زدایی  بازداری -3

های غیر   موقعیتدادن   برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح    
: 6 حساسیت نسـبت بـه یکنـواختی       -4 ؛ و بینی قابل پیش 

 افـراد قابـل      و بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی     
ناکارآمـد  همـواره    ،طلبـی   هیجـان ح باالی   سط .بینی پیش
در افـراد   آن  رسـد ناکارآمـدی      نظـر مـی    بـه  ولی   ،نیست

 ).1999 ،7میشل( شود میدیده  مواد سوءمصرف کننده
عنـوان نیـاز     طلبی را به   بر این، زاکرمن هیجان   افزون  

 و   رسیدن به یک سـطح بهینـه برانگیختگـی          برای افراد
من، سطح بهینـه    زاکربه باور    .کند می توصیف   حفظ آن 

 باالتر از افرادی است که      ،طلب برانگیختگی افراد هیجان  
 ).1994 ،8آلسـتون نقـل از      بـه ( ندارنـد    این ویژگـی را   

را طلبـی   شـناختی از هیجـان    زیستالگوی  زاکرمن یک   
طلبـی بـا سـطح       هیجـان  این الگـو     هبرپای. مطرح نمود 

افـزون بـر    . مربوط است ای از فعالیت کاتکوالمین      بهینه
 9 اولیـه  پاداشـی  هسـامان نقـش دوپـامین را در       او   ،این

سامانه طلبی و این     هیجانارتباط میان   خاطرنشان نمود و    
ــزارش ، را ــردگ ــب  . ک ــان طل ــراد هیج ــاماندر اف  هس

بنـابراین، برخـی از     . دوپامینرژیک فعالیت کمتری دارد   
 زا، کـه   و تـنش  نو  های   جستجوی محرک  برای   این افراد 
مـواد  روند،    شمار می   بهسامانه    فعالیت این  هدهند افزایش

 ).2001  و همکاران،10لواس(کنند  مصرف می
نشان دادند که همبستگی مثبـت      ها    بررسیبرخی از   

 بـه    ممکـن اسـت    طلبی و سوءمصرف مواد    هیجانمیان  
 :داشته باشدعوامل زیر بستگی 

 سیستم عصـبی و تحریـک        بر مواد ر مستقیم یثأ ت -1
 نقل ؛ به1980مکاران، و ه11سگال(از مواد  ناشی  عصبی

 محرک بودن مواد به     -2؛  )2001از کاپستین و همکاران،   
 انتخـاب   -3 ؛)جـا   همـان  (آنهـا غیر قانونی بودن    خاطر

دارویی مواد  های    ویژگی خاطر  به کننده داروهای تحریک 
ــ( ــارانچمنیت ــت   -4؛ و )1989 ، و همک ــر حال تغیی

 1  ).جا همان (ناشی از موادهوشیاری 
ون نشان دادند کـه سوءمصـرف       های گوناگ   پژوهش

طلبــی و  هــای خطرپــذیری، هیجــان مــواد بــا ویژگــی
، 13، دونوهو 12پالمگرین(زدایی در ارتباط است       بازداری
؛ سوســمان و 2001، 16 و استفنســون15، هــوین14لــورچ

، 18 و بریویک  17؛ هانسن 1994؛ آلستون،   2000همکاران،  
، 22 و لوبـا   21، اسـتوارت  20؛ کامیو 1989،  19؛ تچمن 2001
 و  24، یانگ 23؛ هلمرز 2001؛ کاپستین و همکاران،     2001
 و همکـاران،    27؛ پدرسون 1999،  26؛ میشل 1995،  25پیهل

1998.( 
میــان  رابطــه هدر زمینــهــای انجــام شــده  بررســی

 به نقل   ،1996 ،28آرنت(طلبی و سوءمصرف مواد      هیجان
طلبی بهترین    هیجان نشان دادند که  نیز  ) 2001 از واگنر، 

 ،29آندروسـی ( باشـد   مصرف مـواد مـی     هکنند بینی پیش
 به نقل ،1979  زاکرمن،،1987 ،31 و آرچر  30 جف ،1989

 ؛2001 ،؛ استفنســـون و همکـــاران1999 از دســـیلوا،
ها   برخی بررسی  و   )1999،  34، بل و پیک   33، بل 32فورتون

بـا آغـاز زودتـر و سـطوح بـاالتر           را  طلبـی    هیجاننیز  
در زرگسـاالن   نوجوانـان و ب   میـان   مصرف مواد در    سوء

نقـل از کاپسـتین و     بـه  ،1994 پدرسون،(دانستند  رابطه  
 ).2001همکاران، 
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های شخصیتی و   بررسی ویژگی برای  پژوهش حاضر   
هـدف از   . مواد انجام شد  کننده   خلقی افراد سوءمصرف  

 در  طلبـی   هیجـان  ابعاد مختلـف     هپژوهش حاضر مقایس  
در یـک     و افـراد بهنجـار     کننده مـواد   افراد سوءمصرف 

طلبـی    افزون بر این، میـزان هیجـان       .بودمعیت ایرانی   ج
 . مصرفی نیز مورد بررسی قرار گرفته نوع مادهبرپای

 
 كار روشمواد و 

. اسـت  1رویـدادی   حاضر از نوع پس    یطرح پژوهش 
مردان خودمعرف مبتال    هشامل هم پژوهش   آماری   هجامع
 در مرکز ترک اعتیـاد و بـازپروری          مواد  سوءمصرف به

ــان   ــد کرم ــودنوی ــان از. ب ــن  می ــراداای ــر 30 ف  نف
 هکننـد  مصـرف ء نفـر سو   30 و ینیهرو هکنند  سوءمصرف

افزون . صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند     تریاک به 
  از افـراد  نفـر  30 سـیگاری و      از افـراد    نفـر  30 بر این، 

مالک انتخاب  . ندانتخاب شد گواه  عنوان گروه    بهنجار به 
ار در یـک     نخ سیگ  15کم    افراد سیگاری، مصرف دست   

 گـزارش شخصـی آنهـا بـود و گـروه            هروز برپای  شبانه
نـوع   هیچصورت تصادفی، از میان افرادی که        بهنجار، به 

. ، انتخـاب گردیدنـد    کردنـد   مصـرف نمـی    مخدر هماد
میــزان  و  ســنمتغیرهــای هپایــهــای یادشــده بر گــروه

 .شدند همتاسازی یکدیگرتحصیالت با 
ــان   ــزان هیج ــنجش می ــرای س ــی ب ــاس  ،طلب مقی

کار گرفتـه     به) فرم چهارم ( )SSS( زاکرمن   2طلبی  یجانه
 ماده می باشـد و چهـار        72نامه دارای    این پرسش . شد

ــه ــد تجرب ــویی بع ــان،ج ــوی  هیج ــاجراجویییج ،  و م
 ی را ـه یکنواختـت بـت نسبـزدایی و حساسی ازداریـب

 
ــدول ــرده -1ج ــتگی خ ــاس  همبس ــاس   مقی ــای مقی ه
  کلهنمربا طلبی با همدیگر و  هیجان
 5 4 3 2 ها مقیاس ها و خرده مؤلفه

 جویی  تجربه -1
 ماجرا جویی -2
 بازداری زدایی -3
 حساسیت نسبت به یکنواختی -4
 طلبی کل هیجان -5

45/0 
 

48/0 
51/0 

58/0 
39/0 
51/0 

79/0 
74/0 
79/0 
73/0 

 کمـک تحلیـل عـاملی،       بـه ) 1971(زاکرمن  . سنجد  می
ترتیـب     به  را 37/0 و   81/0،  75/0،  83/0ضریب روایی   

چنین استوارت و     هم. گزارش نمود چهار بُعد فوق    برای  
س در یـک  کامچرخش واری کمک    به،  )1975( 3گریفیث
 را بـرای    82/0 تا   61/0 نفری ضرایب روایی     156نمونه  

 .ابعاد چهارگانه این مقیاس گزارش نمودند
 ضریب همسانی   هپایایی این آزمون به روش محاسب     

گیـری    و  با بهره   ) =120n (80/0درونی آلفای کرونباخ    
 .دسـت آمـد    بـه  =n)120 (76/0سازی    دونیمهاز روش   

هـای ایـن     مقیاس های همبستگی خرده    چنین، ضریب  هم
طلبـی     کـل مقیـاس هیجـان      هنمربا  آزمون با همدیگر و     

که این ضرایب در   بود  بیانگر پایایی مطلوب این مقیاس      
 .نشان داده شده است 1جدول 
 ضریب همبستگی هوش محاسبر ی این مقیاس بهیروا

ــان    ــاس هیج ــنجم مقی ــرم پ ــین ف ــرمن   ب ــی زاک طلب
و مقیـاس حاضـر     ) 1378پورمحمدرضای تجریشـی،    (

 1 .دست آمد به=n) 120 (92/0برابر با 
 
 ها يافته

را  هـا  شناختی آزمودنی  جمعیتهای    ویژگی 2جدول
 .دهد نشان می

هـای    طلبـی و نمـره       کلی هیجـان   ه نمر هبرای مقایس 
 ی وـجوی جانـجویی، هی هـربـاد تجـ در ابعها یـآزمودن
 

هـای    ویژگـی مطلق و نسبی برخـی      فراوانی   -2جدول  
های پژوهش برحسـب گـروه،        شناختی آزمودنی  جمعیت

 سن و میزان تحصیالت
 تحصیالت سن

میانگین  گروه
 )انحراف معیار(

میانگین 
 )انحراف معیار(

 )51/0 (5/11 )62/3 (93/28 ینیهرو هکنند سوءمصرف
 )56/0 (6/11 )34/3 (10/29  تریاکهکنند سوءمصرف

 )69/0 (83/12 )2/   77 (63/27 سیگاری
 )67/0 (7/12 )25/4 (1/30  بهنجار

_______________________________________ 
1- ex-post facto research 
2- Sensation Seeking Scale (SSS) 
3- Griffith 
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زدایـی و حساسـیت نسـبت بـه          ماجراجویی، بـازداری  
یکنواختی در چهار گروه مورد بررسی، تحلیل واریانس        

 3کار گرفته شـد کـه نتـایج آن در جـدول               طرفه به  یک
 . شان داده شده استن

دهد، چهار گروه در       نشان می  3که جدول   گونه    همان
طلبی و ابعاد مختلـف آن بـا یکـدیگر            کلی هیجان  هنمر

صورت نمـودار    این تفاوت به  . داری دارند  یتفاوت معن 
برای بررسی این تفاوت در    .)1نمودار   (ه شده است  یارا
ـ    آزمون تعقیبی توکی به،طلبی   کل هیجان  هنمر رده کـار ب
 .شود  دیده می4که نتایج آن در جدول  شد

نتایج آزمـون تعقیبـی تـوکی نشـان داد کـه افـراد              
 ه گروه بهنجار و   ـت ب ـن نسب ـده هرویی ـکنن  سوءمصرف

ـ       سیگاری، در نمره کلی هیجان     داری   یـطلبـی، تفـاوت معن
کننده   روه سوءمصرف ــن دو گ  ــن بی ـچنی  مــه. دـــدارن

ــاوت    ــز تف ــار نی ــاک و بهنج ــیتری ــود معن ــراد . دار ب اف
هـای    کننده هرویین و تریاک نسـبت بـه گـروه           سوءمصرف

 .ی بودندطلبی در سطح باالتر یادشده از نظر هیجان
 ادـــروه در ابعـگ ارـاوت چهـی تفـررسـرای بـب

 
تحلیـل واریـانس یـک عـاملی بـرای          نتایج   -3جدول  
 طلبی کل و ابعاد آن ها در هیجان  میانگین گروههمقایس

درجه   سمقیا
 آزادی

 Fنمره 
سطح 

 داری معنی
 000/0 75/7 3 گروهی میان کل طلبی هیجان

   116 گروهی درون 
   119 کل 

 02/0 50/3 3 گروهی میان  جویی و هیجان
   116 گروهی درون ماجراجویی

   119 کل 
 001/0 03/6 3 گروهی میان جویی تجربه

   116 گروهی درون 
   119 کل 

 000/0 53/6 3 گروهی میان زدایی بازداری
   116 گروهی درون 
   119 کل 

 002/0 22/5 3 گروهی میاننسبت  حساسیت
   116 گروهی درون به یکنواختی

   119 کل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طلبـی    میانگین نمـرات کلـی هیجـان       ه مقایس -1نمودار
(SSS) در چهار گروه 

 
جـــویی،  جـــویی و مـــاجراجویی، تجربـــه هیجـــان
 آزمـون   ،و حساسیت نسبت به یکنواختی     زدایی بازداری

 ).5جدول (کار برده شد  تعقیبی توکی به
کننـده   شود افراد سوءمصـرف    میدیده  که  گونه    همان
ــرو ــان یه ــاد هیج ــاجراجویی،   ین در ابع ــویی و م ج
زدایی با گـروه بهنجـار تفـاوت         جویی و بازداری   تجربه

  بـاالتری   لفـه در سـطح    ؤند و در هر سه م     شتدار دا   عنیم
 افزون بر ایـن، در ابعـاد حساسـیت نسـبت بـه            . بودند

 ی نیز افراد سیگاری باالتر ازـزدای ی و بازداری ـیکنواخت
 .ها بودند سایر گروه

  تریــاک در دو بعــد هکننــد افــراد سوءمصــرف 
 جویی نسبت به جویی و ماجـراجـویی و تجربه هیجـان

 
 میزان  هآزمون تعقیبی توکی برای مقایس    نتایج   -4جدول  
 طلبی کل در چهار گروه هیجان

گروه  طلبی کل هیجان
 ینیهرو

گروه 
 تریاک

گروه 
 سیگار

گروه 
 بهنجار

 63/28 23/29 13/34 20/37 میانگین
 57/8** 97/7** 07/3 ــ ینیهروگروه 
 50/5* 90/4 ــ  تریاکگروه 
 6/0 ــ   سیگارگروه 
 ــ    بهنجار

*p≤ 05/0    ، ** p≤ 001/0  

ن 
نگی
میا

SS 

 هروئین              تریاک                     سیگار             افراد عادی    
 گـروه

38 

36 

34 

32 

30 

28 



 طلبی در چهار گروه دار بودن ابعاد هیجان  آزمون تعقیبی توکی برای بررسی معنی-5جدول                    

 گروه                                    
 تغیرم

 هکنند  مصرف سوء
 ینیهرو

 هنندک  مصرف  سوء
 تریاک

 بهنجار سیگاری

 83/6 30/7 50/8 47/8 جویی و ماجراجویی میانگین هیجان
 63/1* 17/1 -33/0 ــ  هروئینهوءمصرف کنندس

 66/1* 2/1 ــ   تریاکهسوءمصرف کنند
 47/0 ــ    سیگاری

 63/5 57/6 73/7 27/8 جویی میانگین تجربه
 63/2*** 7/1 53/0 ــ ینی هروهسوءمصرف کنند
 1/2* 17/1 ــ   تریاکهسوءمصرف کنند

 93/0 ــ    سیگاری
 43/4 47/4 53/5 43/6 میانگین بازداری زدایی

 2*** 97/1** 9/0 ــ ینی هروهسوءمصرف کنند
 1/1 06/1 ــ   تریاکهسوءمصرف کنند

 03/0 ــ    سیگاری
 13/7 40/6 07/8 80/8 میانگین حساسیت نسبت به یکنواختی

 67/1 4/2** 73/0 ــ  هروئینهسوءمصرف کنند
 93/0 66/1 ــ   تریاکهسوءمصرف کنند

 -33/1 ــ    سیگاری
* p≤ 05/0  , ** p≤ 01/0  , *** p≤ 001/0  

 
 تفـاوت دو    ،گروه بهنجار در سطح باالتری قرار داشـته       

 .دار بود گروه از نظر آماری معنی
 

 بحث
 در  طلبـی   هیجـان  همقایسـ  هدف از پژوهش حاضـر    

ایـن  .  مواد و افراد بهنجـار بـود       هکنند افراد سوءمصرف 
ین ی هرو هندکن بررسی نشان داد که بین افراد سوءمصرف      

 کلـی   هو تریاک و افـراد سـیگاری و بهنجـار در نمـر            
دار وجود دارد، به طوری کـه          تفاوت معنی  طلبی  هیجان
ین و  یکننده هـرو    در افراد سوءمصرف   طلبی  هیجانسطح  

هـای پژوهشـی      ها، با یافته    این یافته . استتریاک باالتر   
 و  )2001 (، بـل، بـل و پیـک       ، فورتون )1999(دسیلوا  

دلیل این  . باشد سو می  هم) 2001( و همکاران  پالمگرین
 داروشناختی باشد   -تفاوت ممکن است تغییرات عصب    

وجـود آمـده و افـزایش        که در اثـر مصـرف مـواد بـه         
). 1999 میشـل، (دنبـال داشـته اسـت         طلبی را به    هیجان

 ، سطح بهینه برانگیختگی   هافزون بر این، با توجه به نظری      

 سطح برانگیختگی بـه     طلب برای رسیدن به    افراد هیجان 
تجارب تازه و جدیدی نیاز دارند و ممکن است برخـی   
از افراد سوءمصرف مواد را به عنوان یک تجربه جدیـد           

 .دننکانتخاب 
 در  طلبـی   هیجـان در این پژوهش ابعـاد چهارگانـه        

 کـه   ندها نشان داد    یافته. شدهای آزمایشی بررسی     گروه
ابعـاد  ین و تریـاک در      ی هـرو  هکننـد  افراد سوءمصـرف  

جـویی بـا گـروه       جویی و ماجراجویی و تجربـه      هیجان
هـای    این نتایج بـا یافتـه     . دار دارند   بهنجار تفاوت معنی  
به نقـل   ،  1983(و زاکرمن   ) 1999(فورتون و همکاران    

ابعــاد . ســو اســت هــم) 2001 از هانســن و بریویــک،
ترتیـب   جـویی بـه   جویی و ماجراجویی و تجربـه      هیجان

های خطرپـذیر و     شرکت در فعالیت  میزان تمایل فرد به     
دهد و   جستجوی تجارب جدید را مورد بررسی قرار می       

 مـواد نیـز دارای خطرپـذیری        هکننـد  افراد سوءمصرف 
 ). 1971زاکرمن،(باالیی هستند 

 هکنند ان داد که افراد سوءمصرفـبررسی حاضر نش



زدایـی نسـبت بـه دو گـروه          ین در بعـد بـازداری     یهرو
این یافتـه بـا     . دار دارند   ت معنی سیگاری و بهنجار تفاو   

ــه ، هلمــرز و )2001(هــای کاپســتین و همکــاران   یافت
به نقل از هانسـن     ،  1988(و پدرسون   ) 1995(همکاران  

جـا کـه، بعـد      از آن . سویی دارند  هم) 2001 و بریویک، 
ــازداری ــه سرکشــی از هنجارهــای  ب زدایــی، تمایــل ب

ررسـی  های بازداری شـده را ب      اجتماعی و انجام فعالیت   
تواند رفتارهای ضداجتماعی افراد     کند، این یافته می     می

 . ین را توجیه نمایدی هروهکنند سوءمصرف
ین بـا افـراد     ی هـرو  هکنند چنین، افراد سوءمصرف   هم

سیگاری در بعد حساسیت نسبت به یکنواختی تفـاوت         
های  این بعد، بیزاری از تکرار و فعالیت. ندشتدار دا معنی

 هـای   نیاز به تجربه  . سنجد  نده را می  کن یکنواخت و خسته  
 بـاال   طلبی  هیجاننو و فرار از یکنواختی در افراد دارای         

جاکـه    از آن . تواند عامـل سوءمصـرف مـواد باشـد         می
تواند در شـروع و تـداوم سوءمصـرف       طلبی، می   هیجان

 فهم انگیزه اصـلی رفتـار       ،مواد نقش مهمی داشته باشد    
های پیشـگیرانه     سوءمصرف مواد گام مؤثری در مداخله     

هـای جـایگزین بـرای       آمـوزش راه  . رود  شـمار مـی     به
های نو و رساندن افراد به سطح بهینـه           جستجوی تجربه 
تعیین . ها باشد تواند یکی از این مداخله بر انگیختگی می

ــالقوه   ایــن کــه افــراد مبــتال بــه سوءمصــرف مــواد ب
طلبـی ویژگـی      باشند و یا این که هیجان      طلب می  هیجان
های درمانی     در مداخله  ،بر سوءمصرف مواد است   ثانوی  

 .های گسترده است  نیازمند انجام پژوهش،مؤثر بوده
 پـذیری   ها به یک استان و تعمیم      بودن نمونه  محدود

ها، نبود   جنسی بودن آزمودنی   ضعیف به کل جامعه، تک    
 مصـرفی و مـدت مصـرف، از         هامکان کنترل میزان ماد   

شود ایـن     پیشنهاد می  .های این پژوهش بودند     محدودیت
 .بررسی با هر دو جنس اجرا شود

 
 سپاسگزاري

از جناب آقـای دکتـر محمـدعلی گـودرزی کـه بـا              
ــد   راهنمــایی ــاری نمودن ــا را ی هــای ارزشــمند خــود م

چنین از کلیه مسئولین و کارکنـان مرکـز           هم. سپاسگزاریم

رمان کـه امکانـات الزم را    کترک اعتیاد و بازپروری نوید  
ها فراهم نمودنـد، سپاسـگزاری        دآوری داده در راستای گر  

 .گردد می
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