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سچكیده

های دلبستگیی  ویت براساس سبکهای هبینی سبکمنظور پیش بهپژوهش حاضر 
این مطالعه شامل  نمونه. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبسگیی بود. شد انجام
گیتری  که بتا استگفاده از نمونته    سینا بودنفر از دانشجویان دانشیاه بوعلی 031

مقیتاس   وستیله  های دلبسگیی بته سبک. بودند شده ای انگخابای چندمرحلهخوشه
نامته   پرستش  وستیله  هتای هتویگی بته   هازن و شاور و ستبک دلبسگیی بزرگسال 

دار ی معنیاکه رابطه ندداد ها نشانیافگه. های هویت برزونسکی سنجیده شد سبک
 میتان دار ی معنتی ارابطته . دارد های هویت وجودهای دلبسگیی و سبکسبک میان

دلبسگیی جنس و سبک  میاندار ی معنیااما رابطه ؛دارد هویت وجودجنس و سبک 
سبک دلبسگیی ایمتن و ستبک هویتت     میاندار و مثبت ی معنیارابطه. ندارد وجود

سبک دلبسگیی ایمتن و ستبک هویتت     میاندار و منفی معنی ای اطالعاتی و رابطه
ستبک دلبستگیی ایمتن و ستبک هتویگی ستردرگ  نیتز         میتان  ؛دارد هنجاری وجود

بینی ستبک  توان پیش ،یی ایمنسبک دلبسگ. دارد  دار و منفی وجودی معنیا رابطه
نقتش بنیتادی و پویتای کیفیتت      ،هتا بتار دییتر   این یافگه. هویت اطالعاتی را دارد

گیری، استگقرار و تتداوم   کودك و مادر را در شکل میانپیوندهای عاطفی نخسگین 
له ئآموزی، قدرت مواجهه، حل مستگری، تجربهاعگماد اساسی، پیوندجویی، اکگشاف

  .سازدمی ت، برجسگههوی ،ویژه و به

 

 .دانشجو و های هویتهای دلبسگیی، سبکسبک :هیسكلیدوسژه
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سمقدمه
گیری هويت و دستیابی به تعريفیی منجی ا از   شکل
 .رشد روانی و اجتماعی انجان است ترين جنبه خود، مها

 هیییا، باورهیییا و اهیییدا  زنیییدگی، انتخیییار ارز 

نوجوانی  ههای اصلی هويت را در دورترين مشخصهمها
شخصییت انجیان،    در مطالعیه . دندهمی و جوانی تشکیل

اساسی و درونی است که بیه کمیآ ،ن،    جنبه «هويت»
در زنیدگی اسجیا     ،يافتیه  خود ارتبیا   فرد با گذشته

  .کندتداوم و يکپارچگی می
بینی و جهان ها،ترکیبی از مهارت ،گیری هويتشکل

صورت يیآ   به های دوران کودکی است کههمانندسازی
،يد می فرد در  کل کا و بیش منج ا، پیوسته و منحصربه

گیری به سیوی  سس تداوم گذشته و جهت ،که برای فرد
 (.3) سازدمی  ،ينده را فراه

گیری و پذير  بر اين باور است که شکل اريکجون
دشییوار و  ،کامییلطییور  بییههويییت فییرد، تکلیفییی  

يابند، می دستافرادی که به هويتی قوی . زاست  اضطرار
شیوند و  میی  برای رويارويی با مجائل بزرگجیالی ،میاده  

يابند، بحیران   توانند به چنین هويتی دستافرادی که نمی
دانند کیجیتند  چنین افرادی نمی ؛کنندمی هويت را ت ربه

خواهند بیه ک یا   دارند يا می يا چه هجتند، به ک ا تعلق
زنیدگی،  بهن یار   درنتی ه ممکن اسیت از مجییر   ؛بروند

 (.2)کنند  گیریتحصیل، شغل و ازدواج کناره
هويت که مبنیای نظیری    جديدترين نظريه در سوزه

هیای هويیت   سیبآ  ، نظريیه رود شمارمی بهاين پژوهش 
.  اجتمیاعی دارد  -است که الگويی شیناختی  3برزونجکی

 اجتمیاعی هويیت بیه مطالعیه     -مدل پرداز  شیناختی 
د که افراد برای ساخت و پردازراهبردها و فرايندهايی می
 هیا از ،ن کیرده يیا   توجیه  هیا اصالح هويت خیود بیه ،ن  

براسا  اين ديدگاه، هويیت سیاختاری    ؛کنندمی اجتنار
شناختی و چارچور ارجاعی شخصی اسیت کیه بیرای    

مربو  به خیود و پاسیب بیه     اطالعات تفجیر ت ارر و
مفهیوم معنیاداری و هید  زنیدگی      هايی دربارهپرسش
اجتماعی هويیت بیر    –مدل شناختی. شودمی کارگرفته به

هیای فعیالی در   سازندگی مبتنی است، يعنی افراد نقیش 
اينکیه چیه کجیی هجیتند،      ساختن تفکر خیود دربیاره  

،میز  های سازگارانه موفقیتهنگامی که تال . کنند می ايفا
هیايی از سیاختار   نباشد، نیاز به بازبینی و اصالح جنبیه 

 مبادلیه  ،ين اسا ، رشد هويتبر ا  گیرد؛ می شکلهويت 

سیاختار   وسییله  هايی که بیه فرايند میانديالکتیکی است 
شود و فراينیدهای انطبیاقی کیه توسی      هويت اداره می

در ،ن زنیدگی و   فیرد های فیزيکی و اجتماعی که بافت
ها به راهبردها و اين سبآ ؛دنشومی  کند، هدايتمی رشد
 ؛دنی دار ه يیت اشیار  های هوبا تعارض مواجههيندهای افر
های هويت، ترجیح نجبی افراد برای ديگر، سبآ عبارت به
هیای خیاح سیل مجیائل هیويتی و      کارگیری شییوه  هب

هیای  سیبآ . (1) پرداز  اطالعات مربو  به خود است
 :گیرند دربرمی راموارد زير  ،برزونجکیهويتی از نظر 

افیراد دارای سیبآ اطالعیاتی    : 2سبآ اطالعاتی -3
عیال و ،گاهانیه بیه ججیت وی اطالعیات و      صورت ف به

پردازنید و سیپس اطالعیات مناسی  را     می هاارزيابی ،ن
 (.1) کنند می استفاده
فیرد در   ،در سیبآ هن یاری  : 1سبآ هن اری -2

ی واکنشیی و هماهنیب بیا    ابا مجائل به شیوهمواجهه 
کنید و  میی  های مرجع و ديگران عملگروه هایانتظار
هیا و  ودارزيیابی، ارز  صورت خودکار و بدون خ به

هايی اين سبآ با ويژگی (.1)کند می باورها را درونی
خواهی، ناشیکیبايی و  شناسی مفر ، کمآمانند وظیفه

و  پايدار ةخودپندارمیل شديد به ساختارمندی قضايا، 
ها و عدم تمايل به بررسی اطالعات ناهمگام با ارز 

 3(.1)دارد  باورها رابطه
سییبآ  دارای افییراد :1تنییابیاج -سییبآ سییردرگا -1

کارنیید و تییا سیید ممکیین اجتنییابی، اهمییال -سییردرگا
برانگییز و مجیتلزم   هیای تعیارض  موقعییت  دارنید  سعی
در میواقعی کیه امکیان     بیندازند؛تأخیر بهرا گیری  تصمیا

گیری بیشیتر  باشد، در تصمیا چنین تأخیری وجودنداشته
در  ؛(1)کننید  میی  به مقتضیات و پیامدهای محیطی تکیه

سس تر  و اضطرار نیز دارنید و   ،گیریمواقع تصمیا
از راهبردهیای نامناسی  ماننید     اغل ها در اين موقعیت
رفتیار  . کنندمی تراشی استفاده،وردن و دلیل اجتنار، بهانه

ايین سیبآ   . مشخص نیدارد  یالگوي ،،نها موقعیتی بوده
مییداری، راهبردهییای نییامطلور  هويییت بییا هی ییان 

اهی محییدود، ديگییر پیییروی و خود،گیی گیییری، تصییمیا
کارگیری راهبردهیای اسینادی و شیناختی ناکار،مید      به

 (.1)دارد  رابطه

                                                                 
1- Berzonsky 
2- informative style 
3- normative style 
4- diffuse-avoidant style 
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رسد يکی از عوامل مها اثرگذار در کجی   می نظر به
دلبجتگی عبارت است . هويت، سبآ دلبجتگی فرد باشد

شییناختی و عمیییق و پايییدار زيجییتی، روان یاز مییوقعیت
دک و مراقبان او در کو میاناجتماعی که براسا  ارتبا  

داران اين  طر  ؛(1) گیردمی زندگی شکل های اولیهسال
نظريه معتقدند که به استمال زياد سبآ دلبجتگی کودک 

ی از خییود و نگارهییا 3براسییا  الگوهییای فعییال درونییی
يابیید و در روابیی  مییی دلبجییتگی تییا بزرگجییالی ادامییه

 الگوهای فعیال درونیی،   (.6) شودبزرگجالی منعکس می
سجاسیت  بارةو اسجاسات فرد در هايعنی باورها، انتظار

 وهای دلبجتگی بیه نیازهیای وی   دهندگی نگارهپاسب و
کیه فیرد بیرای     گیرد را دربرمیهايی ارز  و شايجتگی

پیرو . خود در يافتن توجه و محبت از ديگران قائل است
، سیه  والو  واتیرز ، بهلر، اينزورث ،«بالبی»های پژوهش

را   1دوسییوگراو   1اجتنییابی ،2ی ايمیینسییبآ دلبجییتگ
های بهن ار و نابهن ار رواب  بینويژگی. دادند تشخیص

ای عمییق از سیبآ دلبجیتگی اشیخاح     فردی به گونیه 
 (.6) پذيردتأثیرمی
  هییا، دلبجییتگی ايمیین بییابراسییا  نتییايو پییژوهش 
های ارتباطی مثبت شامل صیمیمیت و خرسیندی،   ويژگی

تری از صمیمیت و تعهد، پايیندلبجتگی اجتنابی با سطوح 
مشیغولی  دل و دلبجتگی دوسیوگرا بیا شیور و هی یان و    

 (.7) رواب  توأم با خرسندی کا، مرتب  است بارةدر
هويیت و   دو سیازه  میان متعدد رابطه هايی در تحقیق

که نتايو ،نها با هیا   اند دلبجتگی مورد مطالعه قرارگرفته
دلبجیتگی   میان اه در بعضی از اين تحقیق ؛متفاوت است

دلبجتگی  میانمثبت و  ايمن و پايگاه هويت موفق، رابطه
منفییی  ايمیین و پايگییاه هويییت سییردرگا، رابطییه    

دلبجیتگی   مییان ديگر،  هايی در تحقیق .است ،مده دست به
 ی مثبییت اايمیین و پايگییاه هويییت پیشییر  رابطییه   

 گونیه   ، هیی  هیا  اسیت و در بعضیی تحقییق    ،مده دست به
نتیايو   (.8)اسیت   نیامیده  دسیت  اين دو سازه به میانای رابطه

دانشی وی   216 روی 1میاتو  و  کیابرال ، اويیال پژوهش 
های دلبجیتگی  ی معنادار میان سبآاکارشناسی، از رابطه

نتیايو مطالعیات    (.9)دارد  سکايیت های هويت و سبآ
دهد که دلبجتگی ايمن مییان میادر و   می شده نشان ان ام

 (.31) بخشید  ا سیهولت میی  فرزند، فرايند رشد هويت ر
ارتبیا    ،داد که دلبجتگی ايمین  نشان 6باکر نتايو مطالعه

مثبت معناداری با انج ام هويتی و رابطه منفی معناداری 
 بررسییی تاريخ ییه و(. 33) بییا ،شییفتگی هییويتی دارد

تنها  دلبجتگی نه نظريهدهد که می های پژوهشی نشان يافته
شناسیی  حیولی و روان شناسی تمها بر روان ،ثاریمنشأ 

غیرقابییل اغمییاض بییر  یشخصیییت بییوده، بلکییه تییأثیر
درمییانی شناسییی روانییی و ابعییاد مختلیی  روان ،سییی 
بودن جمعیت  ديگر، با توجه به جوان طر  از ؛است داشته

های جوانان با توجه بیه نیو    ويژگی بینیپیش کشور ما،
زنند که هويت می تأيید هويت، همگی بر اين موضو  مهر

تغیرهای مربیو  بیه ،ن، بايید میورد بررسیی دقییق       و م
يکییی از  ،هییای دلبجییتگی از،ن اکییه سییبآ. قرارگیییرد
بیه خیود و    ها را در نگر  فرد نجیبت ترين نقش اساسی

کند و هم نیین يکیی از   می رواب  افراد با يکديگر بازی
ترين عوامل مؤثر در رواب  و کج  هويیت اسیت،    مها

ی و موارد مرتب  با ،ن های دلبجتگ بنابراين شناخت سبآ
اجتماعی جامعیه   –خصوح با توجه به بافت فرهنگی به

مها و ضروری برای ان ام پژوهش  های موضو  در زمره
میان  لذا هد  از اين پژوهش، بررسی رابطه ؛ساضراست
هیای  بینیی سیبآ  های دلبجتگی و هويیت و پییش  سبآ

 3.استهای دلبجتگی هويت براسا  سبآ
 
س روش

 آزمودني

و  تحقیییق در ايیین مطالعییه، توصیییفی از نییو   ر
،ماری اين پیژوهش شیامل    جامعه. است همبجتگی بوده

دانش ويان دختر و پجر مقطع کارشناسی ناپیوسیته   همة
که  است 3187-88دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی

،موز  دانشگاه، تعداد ايین   طبق ،مار اخذشده از اداره
روه نمونه با توجه به جدول تعداد گ. نفر است 261افراد 

که  (32) نفر بر،ورد شد 311مورگان  تعیین س ا نمونه
نفیر   361اعتبار تعداد های بینامه سذ  اثر پرسش برای

 ،اعتبیار های بینامه پس از سذ  پرسش. شد درنظرگرفته
مورد تحلیل ( دختر 61پجر و  61)نامه  پرسش 311تعداد 

بییا اسییتفاده از رو  گیییری نمونییه. نییدنهییايی قرارگرفت

                                                                 
1- internal working model 
2- secure 
3- avoidant 
4- ambivalence 
5- Avila, Cabral & Matos 
6- Baker 
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به اين ترتی  که نمونه  ؛شد ای ان امای خوشهچندمرسله
صیورت تصیادفی از    مورد بررسی در دو مرسلیه و بیه  

اول، از تعداد شش  در مرسله ؛شد جامعه پژوهش انتخار
های دانشگاه بیوعلی سیینا،   دانشکده از م مو  دانشکده

ه دانشکده انتخار و سپس دو کال  از هر دانشیکد  سه
هیای  پس از همیاهنگی . ندشد صورت تصادفی انتخار به

و جلی  مشیارکت و همکیاری     مرتب الزم با مجئوالن 
هییا و بیییان هیید  پژوهشییی بییرای ،نهییا،   ،زمییودنی
هیای  های دلبجتگی بزرگجال و مقیا  سیبآ  نامه پرسش
 تمیام شید   ،نها تقجییا و از ،نهیا خواسیته    میان ،هويت
هیا را  نامیه  نند و پرسشها را بادقت بخواهای ،زمون ماده
منظیور کنتیرل تیأثیر ترتیی       هم نیین بیه   کنند؛ تکمیل
ها، سبآ دلبجیتگی و  نامه پرسش ها، در نیمی از،زمودنی

. بیود  شیده  داده سبآ هويت در ابتدا قرار ،در نیمی ديگر
 11تیا  21هیا   نامه میانگین وقت الزم برای تکمیل پرسش

 .دقیقه بود
  هاي تحقيقابزار

11مقیاسیی   :ب  سهیتبسبسزونسك سهنیمپسبشس 
،ن مربیو  بیه مقییا      پرسیش  33اسیت کیه    پرسشی

 31،ن مربو  به مقییا  هن یاری،    پرسش 9اطالعاتی، 
 31 مربو  بیه مقییا  سیردرگا يیا اجتنیابی و      پرسش
پاسیب  . ديگر مربیو  بیه مقییا  تعهید اسیت      پرسش
 پینو به شکل طیی  لیکیرت    هايی پرسشها به ،زمودنی
طیور   بیه تیا   3=مخیال   ،کاملطور  بهامل ش وای درجه
( ضیري  ،لفیا  )پايیايی درونیی   . اسیت  1=موافق کامل،

مقییا    و% 66، مقیا  هن یاری  %62مقیا  اطالعاتی 
در مطالعییه  (.31) اسییت شییده ، گییزار %71سییردرگا 
اجتنیابی  / ، ضراي  ،لفا برای مقیا  سیردرگا غضنفری

 برگیه )بیشتر از مقیا  هن اری ( ،لفا%=77اصلی  برگه)
%= 61اصلی  برگه)و مقیا  اطالعاتی ( ،لفا%=67اصلی 
روايیی همگیرا    ؛ با بررسیی (31) است شده گزار  (،لفا

کردند که نمرات خام هر دو مقیا  بجیار شیبیه   مشاهده
نییز بیاال و    برگهضري  همبجتگی اين دو  هجتند؛ها به 
 .   دار بود معنی

سیبآ   :شییورسسمقیی سدل ستگ سبزرگسیلسهییزنسوسس
دلبجتگی ،زمودنی در ايین بررسیی بیه کمیآ مقییا       

گییری از  اين مقیا  با بهره ؛شد دلبجتگی بزرگجال تعیین
سیاخته و روی   3شیاور  هیازان و مواد ،زمون دلبجیتگی  

 (.31) اسیت  دانش ويان دانشگاه تهران هن اريابی شیده 
و دوسوگرا اين ،زمون سه سبآ دلبجتگی ايمن، اجتنابی 

ای لیکیرت  مقیا  پنو درجیه  ماده در 23را به کمآ 
( 1=زيیاد خیلی و 1=زياد ،1=متوس  ،2=کا ،3=هی )
گیذاری  افرادی که در نمره ،در اين پژوهش. سن دمی
هیا را  يیآ از سیبآ   بندی در هیی  امکان طبقه ،نهايی

ضییري  ،لفییای کرونبییا   . شییدند نداشییتند سییذ 
های ايمن، اجتنابی و های هريآ از زير مقیا  پرسش

هیا  دانش و برای کل ،زمیودنی  211 بارةردوسوگرا د
، %71برای دانش ويان دختر % 72، %72، %71ترتی   به
% 72، %73، %71و برای دانشی ويان پجیر   % 69، 73%
همجانی درونی مقیا  دلبجیتگی   که نشانهشود  تعیین

بررسیی پايیايی باز،زمیايی مقییا      . اسیت بزرگجال 
در دو نفیری   11 دلبجتگی بزرگجال برای يآ نمونیه 

، %92هیا   دو هفته برای کیل ،زمیودنی   نوبت با فاصله
% 91هیای دختیر   و ،زمیودنی % 91های پجر ،زمودنی
اعتبار محتوايی مقیا  بزرگجال با سن ش . است بوده

نفر از متخصصیان   1های نمره میانضراي  همبجتگی 
براسیا  نتیايو   . شناسی مورد بررسی قرارگرفتروان
بیرای  % 76تا % 71تگی از ،مده، ضراي  همبج دست به

بیرای سیبآ   % 76تیا   61سبآ دلبجیتگی ايمین، از   
بییرای سییبآ % 87تییا % 61دلبجییتگی اجتنییابی و از 
 (.31) شد دلبجتگی دوسوگرا محاسبه

 ها تحليل داده شيوه

هییای ،مییار توصیییفی و  در ايیین بررسییی از رو 
( متغییره همبجتگی پیرسون و رگرسییون چنید  )استنباطی 
 3 .تاس شده استفاده

 
سنتیتج

 7/3معیار انحرا ) سال 22ها، میانگین سنی ،زمودنی
و میزان تحصیالت،  دانشی وی   (سال 26تا  39 و دامنه

 .کارشناسی بود
هیای  مییان جینس و سیبآ    بررسی رابطیه  منظور به

شد که نتیايو ،ن   دلبجتگی از ،زمون م ذور کای استفاده
 . شودمی مشاهده 3در جدول 

                                                                 
1- Hazen & Shaver 
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 یدلبجتگ یهاسبآ و جنس میان رابطه .3 جدول

 كلس دوبیگسسسسسجتنیب س ستمن 

سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن  

 311 66 6/31 9 2/21 36 3/62 13  زن 
 311 61 9/23 31 3/31 9 3/61 13 مرد 

 311 311 7/37 21 2/39 21 3/61 82 کل 

 

 تيهو ایهسبآ و جنس میان رابطه .2 جدول

 كلس بسدرگمسهنجیر س سطالعیت  

سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن سدرصدسسفسسوسن  

 311 61 1 1 7/13 21 1/11 12 زن 
 311 11 32 6 36 8 72 16 مرد 

 311 331 2/8 9 11 11 8/63 68 کل 

 

 میان رابطه یبررس یبرا رسونیپ یهمبجتگ  يضر .1 جدول

 تيهو هایسبآ و یدلبجتگ هایسبآ

سب  سهی سهیتب 

سبسدرگمسهنجیر سسطالعیت  

سدل ستگ سهی سب  

 ايمن

 

**11/1 

 

**13/1- 

 

**12/1- 

 38/1* 33/1 -17/1** اجتنابی

 13/1** 1/ 12 -36/1* دوسوگرا
**P<0/01    * P< 0/05 

 

بیییا توجیییه بیییه نتی یییه ،زمیییون م یییذور کیییای 
Sig=0/22)  11/1P> ،d.f= 2، 13/1=(X،شیییده ان یییام

2 ،
 .جنس و سبآ دلبجتگی وجودندارد میاندار  معنیی ا رابطه
هیای  جینس و سیبآ   مییان بررسی رابطیه   منظور به 

شد که نتايو ،ن در  هويت از ،زمون م ذور کای استفاده
 .قابل مشاهده است 2جدول 

شیده،   با توجه به نتی ه ،زمون م یذور کیای ان یام   
 دارد ت وجیود هوي جنس و سبآ میاندار ی معنیارابطه

Sig=0/01) ،d.f= 2 ،15/9=X
2، 11/1P> .)های درصد سبآ 

مردان بیشتر از زنان  میانهويتی اطالعاتی و سردرگا در 
زنیان   مییان ولی درصد سبآ هويتی هن اری در . است

 .بیشتر است

هیای دلبجیتگی و   سیبآ  مییان  برای بررسی رابطیه  
ه نتیايو ،ن  شد ک از ،زمون م ذور کای استفادههويت اطالعاتی 

 . است شده داده نشان 1جدول در 
ی اشیود کیه رابطیه   میی  ، مشیاهده 1 با توجه به جیدول 

سیبآ دلبجیتگی ايمین و سیبآ      میاندار و مثبت  معنی
 میان. >11/1r = ، 13/1 (P)هويتی اطالعاتی وجوددارد 

 سبآ دلبجتگی ايمن و سیبآ هیويتی هن یاری رابطیه    
 میان ؛>r = ، 13/1 (P -13/1)دار منفی وجوددارد معنی

 سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هويتی سردرگا نیز رابطیه 
 مییان . >r = ، 13/1 (P -12/1) هجیت دار و منفی  معنی

ارتباطی سبآ دلبجتگی اجتنابی و سبآ هويت اطالعاتی، 
 میاناما  .>r = ، 13/1 (P -17/1)دار وجوددارد منفی و معنی

 ای رابطهگا سبآ دلبجتگی اجتنابی با سبآ هويتی سردر
سبآ  میان ؛>r = ، 11/1 (P 38/1) نیجتدار و مثبت معنی

ی ادلبجتگی اجتنابی و سبآ هويتی هن اری نییز رابطیه  
سیبآ   میان. <33/1r = ، 11/1 (P)دار وجودندارد معنی

ی ادلبجتگی دوسوگرا و سبآ هويتی اطالعاتی رابطه
 ؛>r = ، 11/1 (P -36/1)دار و منفی وجوددارد معنی
اين سبآ دلبجتگی با سبآ هويتی سردرگا  میانما ا

 ؛>13/1r=، 13/1 (P)وجیوددارد   دار مثبتیرابطه معنی
هن یاری   دوسوگرا و سبآ هیويتی  سبآ دلبجتگی میان

 . >r، 11/1 (P=12/1)دار وجودندارد معنی ای نیز رابطه
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 ،نها یدلبجتگ هایآسب برسج  افراد یتيهو هایسبآ نمرات اریمع انحرا  و نیانگیم .1 جدول

 بسدرگمسسسسسسسسس هنجیر سسسسسسسسسسس سطالعیت سسسسسسسسسس 

 معییرسنحسسف میینگین معییرسنحسسف میینگین معییرسنحسسف میینگین 

 19/7 12/21 13/1 91/29 37/6 11/11 افراد ايمن 

 36/7 17/27 39/1 18/11 99/8 96/11 افراد اجتنابی 

 13/7 68/29 32/6 7/28 17/7 96/11 افراد دوسوگرا 

F  61/31 - 21/1 - 71/7 - 

Sig  113/1 - 117/1 - 113/1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مییانگین نمیره سیبآ هیويتی     1توجه به جدول  با
است که ايین   1/11افراد ايمن سدود  میاناطالعاتی در 

 مییان مقدار بیش از میانگین نمره اين سبآ اطالعاتی در 
بیا  . اسیت ( 96/11)و دوسیوگرا  ( 96/11)افراد اجتنابی 
، بنیابراين تفیاوت   >61/31F = ، 13/1(P)توجه به اينکه 

 . دار استها معنیمیانگین
افیراد   میانمیانگین نمرات سبآ هويتی هن اری در 

بییش از   ،اسیت کیه ايین مقیدار     18/11اجتنابی سدود 
افیراد ايمین    مییان میانگین نمرات اين سبآ هیويتی در  

با توجیه بیه اينکیه    . است( 7/28)گرا و دوسو( 91/29)
(2/1F = ، 13/1 (P< هییا ، بنییابراين تفییاوت میییانگین 

هم نین میانگین نمیرات سیبآ هیويتی     ؛دار استمعنی
است کیه   68/29افراد دوسوگرا سدود  میانسردرگا در 
بیش از میانگین نمرات اين سبآ هیويتی در   ،اين مقدار
بیا  . اسیت ( 12/21)و ايمن ( 17/27)افراد اجتنابی  میان

بنیابراين تفیاوت    ،>71/7F = ، 13/1 (P)توجه به اينکه 
 .دار استها معنیمیانگین
های هويت براسا   بینی هريآ از سبآ پیش منظور به
شید   های دلبجتگی، از رگرسیون چندمتغیره استفادهسبآ

 .است شده داده نشان 7و  6، 1 های که نتايو ،ن در جدول
 1شیده در جیدول    گام ارائه به گام نتايو تحلیل رگرسیون

دهد که نمرات سبآ هیويتی اطالعیاتی در سیه    می نشان
بیا يکیديگر   ( ايمن، اجتنابی و دوسوگرا)سبآ دلبجتگی 

با توجه .  >17/37F = ، 13/1(P)دار دارند  معنی یتفاوت
Rبه مقدار 

سیبآ   %38تواننید  های دلبجتگی می، سبآ2
38/1R)کننید   بینیاتی افراد را پیشیی اطالعییهويت

2
= .)

های دلبجتگی سبآ منظور وارسی میزان و جهت تأثیر به
بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی ضییراي  رگرسیییون نیییز 

. اسیت  ،مده 1نتی ه اين بررسی در جدول  ؛شدند وارسی
شیود، سیبآ   میی  جیدول مشیاهده  اين طورکه در  همان

 یدلبجتگ هایسبآ براسا  یاطالعات یتيهو سبآ ینیب شیپ یبرا یریچندمتغ ونیرگرس لیتحل .1 ولجد

t 
خطی س

 معییر
Beta B R2 R Sig F MS SS d.f هیمن عسستغییس 

 رگرسیون 2 112/3131 123/717 17/37 1/ 113 11/1 38/1    

 مانده باقی 317 713/6136 112/11        

 م مو  319 111/1692         

 مقدار ثابت     113/1   211/17 - 11/1 16/7

 ايمن     111/1   191/1 21/1 31/1 11/1

 اجتنابی     113/1   -111/1 -28/1 36/1 -6/1

 دوسوگرا     37/1   -112/1 -36/1 32/1 -17/3

 سبآ هويتی اطالعاتی: تهسه سبآ دلبجتگی ايمن، اجتنابی و دوسوگرا          متغیر وابج: بینمتغیرهای پیش
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بر  21/1دار به اندازه مثبت و معنی یدلبجتگی ايمن تأثیر
 ؛(>Beta= ،13/1P 21/1)بآ هیويتی اطالعیاتی دارد   س

ازای يآ واسد تغیییر در انحیرا  اسیتاندارد     بنابراين به
بین ايمن، انحیرا  اسیتاندارد متغییر وابجیته     متغیر پیش

 ؛کنید میی  واسید تغیییر   21/1( سبآ هويتی اطالعیاتی )
دار منفی و معنی یتأثیر ،هم نین سبآ دلبجتگی اجتنابی

 بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی دارد   -28/1بییه انییدازه 

(28/1- Beta=، 13/1P<)ازای يیآ واسید    بنابراين به ؛
بیین اجتنیابی،   تغییر در انحرا  اسیتاندارد متغییر پییش   

( سبآ هويتی اطالعاتی)انحرا  استاندارد متغیر وابجته 
اما سبآ دلبجتگی دوسیوگرا   ؛کندمی واسد تغییر -28/1
  یشیود، تیأثیر  یمی  مشیاهده  1طورکیه در جیدول    همان
 اسییت  دار بییر سییبآ هییويتی اطالعییاتی نداشییتهمعنییی
(36/1- Beta=، 11/1P>) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شیده در   ارائیه  گیام  بیه  گیام  نتايو تحلیل رگرسییون 
دهد که نمرات سبآ هیويتی هن یاری   می نشان 6جدول 

بیا  ( ايمن، اجتنیابی و دوسیوگرا  )در سه سبآ دلبجتگی 
. >61/36F = ، 13/1 (P)دارند  دارمعنی یيکديگر تفاوت

R با توجه به مقدار
 %31تواننید  های دلبجتگی می، سبآ2

3/1R)کننید   بینیسبآ هويتی هن اری افراد را پیش
2
= .)

هیای دلبجیتگی بیر    منظور وارسی میزان و جهت سبآ به
سییبآ هییويتی هن ییاری، ضییراي  رگرسیییون نیییز    

. اسیت  ،مده 6 نتی ه اين بررسی در جدول ؛شدند وارسی
شود، سبآ دلبجتگی می مشاهده 6طورکه در جدول  همان

بر سیبآ   -13/1دار به اندازه منفی و معنی یايمن تأثیر
بنابراين  ؛(>Beta= ،13/1P -13/1)هويتی هن اری دارد 

ازای يآ واسید تغیییر در انحیرا  اسیتاندارد متغییر       به
سیبآ  )بین ايمن، انحرا  استاندارد متغییر وابجیته    پیش

امییا  ؛کنییدواسیید تغییرمییی -13/1( اطالعییاتی هییويتی
شود، سبآ دلبجتگی می مشاهده 6طورکه در جدول  همان

 113/1)و دوسیوگرا   (<Beta=، 11/1P 112/1)اجتنابی 
Beta=، 11/1P>)  دار بیر سیبآ هیويتی    معنیی  یتیأثیر

 .اندهن اری نداشته
 شیده در   گیام ارائیه   بیه  نتايو تحلیل رگرسییون گیام  

دهد که نمرات سبآ هويتی سیردرگا  می نشان 7جدول 
بیا  ( ايمن، اجتنیابی و دوسیوگرا  )در سه سبآ دلبجتگی 

.  >73/11F = ، 13/1 (P)دار دارند معنی یيکديگر تفاوت
R بییا توجییه بییه مقییدار  

2
 هییای دلبجییتگی  سییبآ 

سییبآ هییويتی سییردرگا افییراد را    %17تواننیید مییی
R)17/1)کنند  بینی پیش

2
منظیور وارسیی مییزان و     بیه  ؛= 

های دلبجتگی بیر سیبآ هیويتی سیردرگا     جهت سبآ
نتی ه اين بررسی در  ؛شدند ضراي  رگرسیون نیز وارسی

 7جیدول  ايین  کیه در   طیور  همیان . است ،مده 7جدول 
منفیی و   یشود، سبآ دلبجتگی ايمین تیأثیر  می مشاهده
سبآ هیويتی سیردرگا دارد    بر 11/1دار به اندازه معنی
(11/1- Beta= ،13/1P<) .ازای يیآ واسید    ين بهبنابرا

 یدلبجتگ هایسبآ براسا  یهن ار یتيهو سبآ ینیب شیپ یبرا یریچندمتغ ونیرگرس لیتحل .6 جدول

t 
خطی س

 معییر
Beta B R2 R Sig F MS SS d.f هیمن عسستغییس 

 رگرسیون 3 116/171 116/171 61/36 1/ 113 13/1 3/1    

 هماند باقی 318 391/1229 176/28        

 م مو  319 111/1711         

 مقدار ثابت     113/1   321/13 - 62/2 68/31

 ايمن     113/1   -19/1 -13/1 32/1 -11/1

 اجتنابی     93/1   -321/1 112/1 372/1 -31/1

 دوسوگرا     62/1   -332/1 113/1 318/1 -18/1

 سبآ هويتی سردرگا: دوسوگرا                متغیر وابجتهسه سبآ دلبجتگی ايمن، اجتنابی و : بینمتغیرهای پیش
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بین ايمن، انحیرا   تغییر در انحرا  استاندارد متغیر پیش
 -11/1( سبآ هیويتی سیردرگا  )استاندارد متغیر وابجته 

هم نین سیبآ دلبجیتگی دوسیوگرا     ؛کندمی واسد تغییر
بر سبآ هیويتی   11/1دار به اندازه مثبت و معنی یتأثیر

ازای  اين بهبنابر ؛(>Beta=، 13/1P 11/1)سردرگا دارد 
بیین  يآ واسد تغییر در انحرا  اسیتاندارد متغییر پییش   

سبآ هیويتی  )سردرگا، انحرا  استاندارد متغیر وابجته 
لبجیتگی  داما سیبآ   ؛کندمی واسد تغییر 11/1( سردرگا

  یشود، تأثیرمی مشاهده 7طورکه در جدول  اجتنابی همان
اسییت  دار بییر سییبآ هییويتی درگییا نداشییته  معنییی

(11/1Beta=، 11/1P>.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سگیس بحثسوسنتیجهس
  میییانهییای پییژوهش ساضییر از ارتبییا     يافتییه
که با مبیانی   کرد می سکايتهای دلبجتگی و هويت سبآ

طبق . دارد هويت هماهنگی بارةنظری ديدگاه دلبجتگی در
اسیا    ،مبانی رشد هويت، ت ارر کودکی و نوجیوانی 

    .رشد شخصیت يکپارچه در انجان است
جینس و   مییان  ديگر اين پژوهش اين بود کیه  يافته

دار وجودنیدارد کیه ايین    ی معنیاسبآ دلبجتگی رابطه
 همجییو  بشییارت و همکییارانپییژوهش  يافتییه بییا يافتییه

دلبجتگی گفت که  تواندر تبیین اين يافته می(. 31)است 
های زيجتی الزم را در ،مادگی عنوان يآ نیاز، نخجتین به

کودک )های دلبجتگی در دو سوی اين رابطه رفتار زمینه
؛ سیازد میی  بدون توجه به جنجیت نوزاد فیراها ( و مادر

يافته ديگر اين بود که در هر دو جنس، سبآ دلبجیتگی  
تبییین ايین يافتیه    در  ؛بیود  یايمن دارای فراوانی بیشتر

شیناختی،  کیه متغیرهیای زيجیت    درسیالی  :گفت توان می
در  ،کیودک  -میادر  رابطه ارز  سیاتی و تعامل سازنده

گیییری و تقويییت دلبجییتگی ايمیین   خییدمت شییکل 
،مدن شیرايطی کیه براسیا  ،ن،     کنند، فراها می فعالیت
های زيجتی در دو سیوی رابطیه مختیل شیود و     ،مادگی
ارز  سیاتی و رفتارهای دلبجیتگی ايمین    ،تر از ،نمها
ايین   ؛يابید، همیواره دشیوار و نیادر خواهیدبود     کاهش

اجتنیابی و  ) هیای نیاايمن  اوانی سبآوضعیت کاهش فر
 .کندمی را در هر دو جنس توجیه (دوسوگرا
هیويتی   ديگر مطالعه اين بود که درصد سبآ يافته  

مردان بیشتر از زنان اسیت و ايین در    میاناطالعاتی در 
 مییان سالی است که درصد سبآ هیويتی هن یاری در   

ای بازتر توان فضدر تبیین اين يافته می؛ زنان بیشتر است
هیای  خانوادگی و اجتماعی بیرای پجیران و محیدوديت   
 .کرد بیشتر برای دختران را عامل مها اين شراي  تلقی

سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هويتی اطالعیاتی   میان 
ايین يافتیه همجیو بیا      ؛دار وجودداردمثبت معنی رابطه

 مطالعات؛ (31)است  3راجرزو  هريس، بنجونمطالعات 

                                                                 
1- Benson, Harris & Rogers 

 یدلبجتگ هایسبآ براسا  سردرگا یتيهو سبآ ینیب شیپ یبرا یریچندمتغ ونیرگرس لیتحل .7 جدول

t 
خطی س

 معییر
Beta B R2 R Sig F MS SS d.f هیمن عسستغییس 

 رگرسیون 2 196/1133 118/3711 73/11 1/ 113 63/1 17/1    

 مانده باقی 317 197/1711 138/19        

 م مو  319 691/9316         

 مقدار ثابت     113/1   119/11 - 79/1 12/8

 ايمن     113/1   -71/1 -11/1 31/1 -17/1

 اجتنابی     113/1   11/1 11/1 18/1 66/6

 دوسوگرا     19/1   31/1 11/1 31/1 68/1
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است که افراد دارای سبآ دلبجتگی ايمین   هداد ،نها نشان
هیای  يافتیه . مندند بهرهاز سطوح باالتری از رشد هويتی 

است کیه افیراد دارای    داده دانش و نشان 93مطالعه روی 
وگین   .کننید میی  دلبجتگی ايمن، هويت موفقی را کج 

دانشی و   79 روی مطالعیه  بیا  3برگییو   هووگ و، سن
ج ا دارای سطوح باالتری دريافتند که افراد با هويت من

پراکنیده،   -دلبجتگی ايمن و افراد دارای هويت سردرگا
 انید داده سطوح بیاالتری از دلبجیتگی بیمنیاک را نشیان    

 (.37و36)
سبآ دلبجتگی ايمن و سبآ هیويتی سیردرگا    میان
ايین يافتیه بیا    دار و منفی وجیوددارد،  معنی ای نیز رابطه

بیا مطالعیه    2کنیدی . های زير همجو استنتايو پژوهش
بییا )دانشیی وی کییالو پجییران دريافییت     221روی 

که افیراد  ( مارسیا نظريه اصطالسات مراسل رشد هويت
ايمن، بیشتر  به افراد دلبجته دارای هويت سردرگا، نجبت
؛ (37) و بیمناک بودند مشغول دارای سبآ دلبجتگی بیش

 ینمرات ،به اين دو سبآ ايمن نجبت افراد دلبجته ،واقع در
 1سییگال  ريی  و . االتر در کج  هويت منج ا داشتندب

دريافتند که  ،کرده دانش وی دانشگاهی تحقیق 363روی 
-رشد روانی ةگانباالتر در اولین مراسل شش 1رشد خود

 دارد اجتماعی اريکجون، با سبآ دلبجتگی ايمن ارتبیا  
داد که دلبجتگی ايمین بیا    نشان باکر نتايو مطالعه (.38)

شیده   ی مثبت و بیا هويیت ضیب    ارابطه ،هويت منج ا
دلبجتگی اجتنابی بیا انکیار و   . ارتبا  منفی معنادار دارد

جداسازی روانی، ارتبا  مثبت معنادار و بیا ججیت وی   
 افراد با نمره. سمايت اجتماعی ارتبا  منفی معنادار دارد

دلبجتگی اجتنابی باال، بیشیتر مجیتعد نمیرات بیاالتر در     
دسترسیی کمتیری بیه     ،استمیال  به و هويت ،شفته بودند

. نداشییتند از ،ن رضییايت ،سمايییت اجتمییاعی داشییته 
ی اضطرابی با انکار مشیکالت، سوممصیر    دوسوگراها

مواد، الکلیجا و مشکالت رفتاری و روانی ارتبا  مثبت 
ای ريزی کیه راهبردهیای مقابلیه   بودن و برنامه و با فعال
در پیژوهش   (.33) ، ارتبا  منفیی دارد هجتندپیشگیرانه 
با دانش ويان کالو مشخص  1شیافینوو  لیبورن، سامولیس

رسد می نظر به. دارد شد که رشد هويت با دلبجتگی ارتبا 

مجییر کجی  هويیت را     ،تیر های ايمن راستکه دلبجته
 عامیل پیشیگیرانه   ،کنند و اينکه دلبجیتگی ايمین  می طی

 (.39)است کج  هويت سردرگا در زنان 
تیوان بیه میوارد زيیر     های پژوهش میدر تبیین يافته

 :کرد اشاره
هییا و رشیید هويییت بییه کشیی  و تمییايز ارز    

شود که برای خود، مها هجتند و می من راستانداردهايی 
از نظیر  . شیود سیازی دنبیال میی   يکپارچیه  با يآ دوره
ججییت وی هويییت در خییدمت کییارکرد    6اريکجییون
رای جوانی ب سازی نیروی خود است که تا دورهيکپارچه

سمايییت از صییمیمیت و تعهیید در روابیی  جنجییی و   
میورتی و   (.21) يابید  میعملکردهای تکوينی ديگر ادامه

نوجیوان و   مییان دارنید کیه دلبجیتگی     عقیده 7هیگینس
رشید   ،فردی مهمی اسیت کیه در ،ن  بین والدينش زمینه
اصلی سیازگاری نوجیوان    کننده تعیین ،خود هويدا شده

 3 (.23)  است
نوجوانانی که مشکالت هويتی  اند داده نشان ها تحقیق 
اند، عدم اعتمادهای عمیق زيربنايی را در عالئق يا داشته

بودن  پذيرظرفیت مراقبینشان برای در دستر  و مجئولیت
و در انید،  کیرده  در مقابل نیازهای دلبجتگی ،نها ت ربیه 

ديیدگاه درونیی    ،بیه خیود   افراد ايمن نجیبت  مقايجه با 
ناايمنی در الگوهای دلبجیتگی و  . نفی دارندو م محتوا بی

مشکالت زيیادی را   ،کمبود خودابرازی مثبت و يکپارچه
جیتگی  دلب (.22) کنددر رشد خود مختاری ،نها اي ادمی
نفیس در فیرد    اعتمادبیه  ايمن به پرور  خودمختاری و

ايمن و خودمختیاری دو   دلبجتگی ،درواقع ؛شودمی من ر
کییه  انیید داده ت نشییانمطالعییا. روی يییآ سییکه هجییتند

به خیود   دلبجتگی ايمن با اسجا  مثبت و منج ا نجبت
تیر  ايمین  ،ارتباطات فیرد هر قدر  ،درواقع ؛مرتب  است

از،ن اکیه  . نید کمی تر عملتر و متفاوتمجتقلاو د، نباش
دو ويژگی  جوارجويیگری و از توان اکتشا  مندی بهره

                                                                 
1- Vogensen, Hoegh & Bourgeois 
2- Kennedy 
3- Reich & Siegel 
4- ego 
5- Samuolis, Layburn & Schiaffino 
6- Erikson 
7- Moretti & Higgins 
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 ،(21و22)رونید   میی  شیمار  بهافراد دارای دلبجتگی ايمن 
سازد که دلبجتگی ايمن، اسا  ايمنی را برای فرد مهیامی

 ،کیرده  خويشیتن را کشی    تواند دنیای،ن، می واسطه به
 ؛تری به محی  اطیرا  خیود بدهید   های سازگارانهپاسب

وجود چنیین اسیا  ايمنیی، افیراد را بیه اکتشیا  و       
 کندمی به اطالعات جديد تشويق گشودگی شناختی نجبت

نفیس الزم را بیرای    ين اسیا  ايمین، اعتمادبیه   ا ؛(21)
های خود، کردن مجتمر مدل روز کردن، ،موختن و به خطر

اسجا  ايمنیی،   ،استمال به .سازدمی ديگران و دنیا فراها
انعطیا  الزم   ،پذيری و در صورت لیزوم توانايی ت ربه
 کنید می هايی از زندگی را در فرد اي ادبرای تغییر بخش

ديگر میل به کاويیدن محیی ، کیارکردن،     ازسوی ؛(21)
هیای   کردن در فعالییت  کردن و شرکت کردن، خلق کش 

عنیوان   مراقبت و دلبجتگی بیه  مانندمختل  با همجاالن، 
های اساسی سرشیت انجیان میورد توجیه     يکی از بخش

دلبجیتگی، کیاو  سقیقیی،     طبیق نظريیه  . گیردقرارمی
فقیی  زمییانی کییه نیازهییای دلبجییتگی    ،استمییال بییه
زمانی که فیردی بیا   (.  1) داد خواهد ر  ،باشند شده ارضا

 ممکن اسیت کند، هر سنی اسجا  اطمینان و امنیت می
هیای  يیا مراقبیت  )هیای دلبجیتگی   چیزی فراتر از نگاره

و اسجیا  امنییت کیافی بیرای      کندرا کاو ( سجا 
و بیه اکتشیا     باشید  داشتهطلبی کاويدن محی  و مبارزه

 .کندمی د هويت را فراهازند که موجبات رشدست
بنابراين افراد دارای دلبجتگی ايمن در مواقع بررسی 

کنند و ها، اسجا  اطمینان میها و کاو  موقعیت گزينه
دهی اطالعیات  منابع و توانايی کافی برای سازمان اغل 
 ؛گیرنید  و پیگیری اهدا  جديد خويشتن را دراختیارمیتازه 

ديدگاه خانوادگی خود چنین افرادی ستی در مواقعی که 
شیوند چنیین   دهند و ساضر نمیی را مورد ترديد قرارمی

کننید،  واردهويت خیود   بههايی را بدون بررسی ديدگاه
بودن  داشتنی ها اسجا  ارزشمندی، مقبول و دوست باز
درواقع چنین نگر  مثبتی به خويشیتن، ريشیه    ؛کنندمی

از جانیی   در سمايییت و پییذير  غیرمشییرو  گذشییته
ين ،نان دارد که اسجا  مجیتحکا خیودگردانی و   والد

وجود چنین  ؛،ورد ،زادی عمل را برای ،نها به ارمغان می

بینیی،  روانی در افراد ايمن، تعهد ،نها بیه جهیان   ةشالود
شان را بدون اسجیا  شیرم،   فردی نقش، شغل و سرفه

ديگیران،   هیای نکیردن انتظار  گناه يا پشیمانی از بر،ورده
گیری سبآ هويتی  شکل ،چنین فرايندی کند کهمی تجهیل

در مقابل، افراد دارای  ؛کندمی اطالعاتی را در افراد فراها
در  ويیژه  بهطورکلی در کاوشگری و  دلبجتگی ناايمن، به

دارنید کیه    مشیکل بجییار   ،ججت و برای هويت شخصی
اجتنابی -ممکن است به سبآ هويتی هن اری و سردرگا

       (.26) شودمن ر
نقیش اساسیی    ،بیار ديگیر   ،های اين پیژوهش يافته

رشد انجان و ايین بیار در کجی      دلبجتگی را در زمینه
دلبجیتگی نوجیوان بیا والیدين و     . دهید می هويت نشان

همجاالن، میان ی هويت فردی و اجتماعی او است کیه  
بییودن پناهگییاه امیین در مجیییر رشیید  از طريییق فییراها

شر دانشی و  پژوهش ساضر به ق نمونه (.21) دشو مهیامی
بنابراين  ؛داشت که بیشتر در سن جوانی بودند اختصاح

هیای دلبجیتگی و   مییان سیبآ   د که رابطهشوپیشنهادمی
طع تحصییلی  امقی ) تیر های سینی پیايین  هويت در گروه

مییورد مطالعییه قرارگیییرد تییا  ( راهنمییايی و دبیرسییتان
شناسیی رشید   روان تر را در سیوزه مناس  یانداز چشا

سیازد و   هیای دلبجیتگی فیراها   با سبآهويت در رابطه 
 دلبجیتگی در سیاير   با استفاده از مبانی نظريهديگر اينکه 

ديگیر   یهیاي هیای فیردی و خیانوادگی پیژوهش    سوزه
 .دنشو ان ام

س
ستشكسسوسقدردسن 

سیینا  وسیله از همکاری مجئوالن دانشگاه بوعلی بدين
 ،دانش ويان و همکارانی که در ان ام اين پژوهش همةو 
 صیمیمانه قیدردانی    ،دادنید  های الزم را ان یام عدتمجا
 .شودمی
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