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آزمون دو گروه تفاوت معناداري وجود نـدارد؛ امـا نتـایج     ها نشان داد بین پیش یافته: ها یافته
  . پس آزمون و پیگیري دو گروه تفاوت معناداري با یکدیگر و با پیش آزمون آنان داشت

دهنده بـاقی مانـدن    نتایج پس آزمون و پیگیري در گروه آزمایش نشان: گیري و نتیجهبحث 
هاي اولیه پـس از   افزایش امید به زندگی افراد معتادي که ماه. اثر معنادرمانی با گذشت زمان بود

تواند در پایداري ترك و افزایش سازگاري اجتمـاعی آنـان مـؤثر     نمایند، می ترك را سپري می
  .باشد
  آزمون میلر، امید به زندگی، ترك کوتاه مدت، معنادرمانی :گان کلیديواژ

  مقدمه
هایی به سوي اهداف مطلوب به رغم موانع موجود و  توانایی طراحی گذرگاه"امید 

). 2002، ١اشنایدر( است "ها کارگزار یا عامل انگیزش الزم براي استفاده از این گذرگاه
رغم مشکالتی که در راه  کند تا علی بنابراین، امید یک توانایی است که به فرد کمک می

اي از شرایط  امید شامل مجموعه. رسیدن به هدف وجود دارد، انگیزه خود را حفظ نماید
ادراك توانایی ) داشتن اهداف یا معناهاي ارزشمند شخصی و ب) الف: شود که عبارتند از می

هاي خود، معناهاي  لید راهبردها در دنبال کردن این معناها، یعنی فرد با توجه به تواناییبراي تو
امیدواري هر فرد براي ). 2000 اشنایدر و همکاران،(ارزشمندي براي خود در نظر بگیرد 

تفاوت در ارزیابی این دو مورد در افراد . رسیدن به هر هدف یا معنا به این دو عامل بستگی دارد
شود که افراد سطح باال و یا پایینی از میزان امیدواري را از خود نشان دهند  ون موجب میگوناگ

نقش مفید امید، هم قبل ). 1994دیک، (و در نتیجه رفتارهاي متفاوتی را نیز از خود بروز دهند 
اشنایدر و (مشخص شده است ) نقش ثانویه(و هم پس از بروز آن ) نقش اولیه(از بروز مشکل 

  ). 2000ان، همکار

                                                 
1. Snyder 
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کنند و در نتیجه  آمیزي دنبال می افراد امیدوارتر، معناهاي موردنظر خود را به شکل موفقیت

افراد داراي سطح امید پایین در رویارویی با . کنند هاي مثبت بیشتري را نیز تجربه می هیجان
منفی هاي  مشکالت براي رسیدن به معناهاي موردنظر خود مشکل دارند و در نتیجه هیجان

نداشتن . هاي اجتماعی است امید عامل مؤثري در دستیابی به موفقیت. کنند بیشتري را تجربه می
شود که فرد احساس کارآیی و خودکارآمدي  امید به زندگی و یا پایین بودن آن، موجب می

پایینی داشته باشد، عزت نفسش کاهش یابد و به این ترتیب تالش براي پیشرفت در زندگی را 
  ).2002اشنایدر ، ( هاي کمتري به دست آورد ده بداند و در نتیجه موفقیتبیهو

. تر از سایرین است همیشه افرادي در جامعه وجود دارند که امید به زندگی در آنان پایین
این نوع . بینی و نامطلوب است دیدگی شدید، غیرقابل پیش زندگی توأم با بیماري یا آسیب
متوجه خودانگاره شخص است و همچنین به عزت نفس،  زندگی پر از خطرهایی است که

 فایف،( زند هاي روزمره، راحتی جسمی و زندگی آینده وي لطمه می احساس آزادي، فعالیت
دیدگی شمرده شود که عزت نفس فرد را  تواند نوعی بیماري یا آسیب اعتیاد نیز می). 1995

رغم تغییر  دهند، علی ها نشان می ژوهشپ. دهد تهدید کرده و آینده فرد را تحت تأثیر قرار می
کنندگان مواد  الگوي ذهنی، در مردم در سطوح عالی و خاص نسبت به معتادان و مصرف

آنان حتی اگر حاضر باشند به فرد معتادي که ترك کرده است . مخدر، اعتماد چندانی ندارند
 دي برقرار نماینددر صورت امکان کاري واگذار کنند، حاضر نیستند با او رابطه خویشاون

  ).1389کرمی و اعتمادي فرد، (
شاید در ابتدا این امر چندان مهم به نظر نرسد؛ ضرورت توجه به این مسأله زمانی آشکار 

شود که بدانیم از یک سو، اعتیاد به صورت یک فکر دایمی اجباري براي استفاده از مواد،  می
 یابد اي ناگوار آن آگاه است، ادامه میحتی در شرایطی که فرد نیز از مضرات جدي و پیامده

و از سوي دیگر با وجود عدم مقبولیت مصرف مواد افیونی از نظر اجتماعی، ) ١،2011دیتار(

                                                 
1. Detar 
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؛ آسایش و 2007 سیام،( طبقات مختلف جامعه با این مسأله به صورت جدي درگیر هستند
  ).1389همکاران، 

تر بودن میزان امید به زندگی در وي  پایینبا توجه به شرایط یک فرد معتاد در جامعه، 
بنابراین باید براي افزایش امید به زندگی شرایط زندگی وي را تغییر . چندان دور از ذهن نیست

اش افزایش  داد؛ اما فرد معتادي که قصد تغییر وضعیت زندگی خود را دارد تا امید به زندگی
در اینجا این . شود ندگی با مشکل روبرو مییابد، دقیقاً به علت همین پایین بودن امید به ز

شود که براي افزایش امید به زندگی این افراد چه اقدامی مفید است که در  پرسش مطرح می
نهایت شرایط زندگی فرد تغییر کند؟ به دلیل دیدگاه فلسفی و مفاهیم درمانی معنادرمانی، این 

قادري و (ها موثر باشد  با بحران هاي مزمن و در مواجهه تواند در درمان بیماري روش می
هاي سختی از  تأثیر معنادرمانی در بهبود افرادي که در حال گذراندن دوره). 1390همکاران،

هاي خود از این روش  زندگی خود هستند، ثابت شده است و محققان بسیاري در پژوهش
وره سخت افسردگی هاي متفاوت زندگی از جمله د این درمان براي دوره. اند درمان بهره برده

، ١چو(، شرایط خاص افراد الکلی)1387پور و رسولی،  تقی(در افراد سالمند مقیم آسایشگاه 
، به کار رفته )1995؛ فایف، 1994 فایف،( و بیماران سرطانی) 2011 ؛ مارتین و همکاران،2008

 . و براي ارتقاي کیفیت زندگی این افراد مفید بوده است

در زمینه به کارگیري عملی معنادرمانی در کار بالینی، ) 2008( و همکاران ٢اسکولنبرگ
هاي ساختاري معنادرمانی، بر  پژوهشی انجام داده و در آن پس از اشاره به مفاهیم، اجرا و روش

هاي دیگري که متخصصان سالمت  تواند با تکنیک این نکته تأکید کردند که این روش می
از نظر آنان، متخصصان سالمت روان . رکیب شودکنند، ت روان به طور مکرر استفاده می

 چو. توانند صرف نظر از گرایش نظري خود از معنادرمانی براي مراجعان خود بهره گیرند می
اي چهار گامی را تدوین  از معنادرمانی استفاده کرد، برنامه اي که در آن در مطالعه) 2008(

                                                 
1. Cho 
2. Schulenberg 
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نفر گروه کنترل در افراد الکلی  21و نفر گروه آزمایش  19نتیجه پژوهش وي بر روي . نمود

شهرهاي کره جنوبی نشان داد که تدوین و اجراي برنامه معنادرمانی بر روي افراد گروه 
 .آزمایش، موجب بهبود معناي زندگی و سالمت روان این افراد گردیده است

، عملکرد درمانی این نیست که به بیماران گفته شود )2004 ؛1988( ١طبق نظر فرانکل
ها را در جهت کشف معنی براي خود  آنان در زندگی چه باید باشد؛ بلکه باید آن  معناي ویژه
در صورتی . تواند منبعی براي رشد باشد وي معتقد است که حتی رنج کشیدن می. تشویق کرد

 ،٢لوکاس و زوانگهیرش( توان در آن معنایی یافت که جرأت تجربه رنج وجود داشته باشد، می
احساس معنا از طریق برآورده شدن نیازهاي اولیه به هدفمندي،  ٣اعتقاد بایومیستربه ). 2002

سایر پژوهشگران نیز به ارتباط بین تحقق معنا با . یابد کارآمدي و خودارزشمندي تحقق می
  ).2004، ٤استگر و امیشی( اند گیري روزانه اشاره کرده اهمیت عملی و تصمیم

زندگی براي مردم زمانی معنادار است که آنان بتوانند  ر تعریف معناي زندگی باید گفتد
کند که  الگو یا هدفی را در زندگی خود در نظر بگیرند، معناي زندگی به محتوایی اشاره می

دهد و در ارتباط  این معنا به زندگی مردم جهت می. کنند مردم زندگی خود را از آن آکنده می
داشتن هدف یا معنا در زندگی با ). 2008سن، جکوب( ٥هاي زندگی است ها و ارزش با هدف

. سالمت روان و رفاه همبستگی مثبت دارد در حالی که با استفاده از الکل ارتباط معکوس دارد
هاي مهمی از درمان بیماران وابسته به کوکائین و  افزایش معنا در زندگی، ممکن است با جنبه

ند با توجه به نداشتن معنا در زندگی فرد توا ماه بعد می 6عود مصرف در . الکل همراه باشد
نژندي، عالیم افسردگی و  نداشتن معنا با روان). 2011مارتین و همکاران، ( بینی شود پیش

؛ اسکر و همکاران، 1987؛ دیک 1994دیک، ( اضطراب و شناخت ناکارآمد در ارتباط است
هاي  ط فرد و حمایتدر صورت نداشتن معنا، با ایجاد اضطراب و افسردگی، رواب). 1986

                                                 
1. Frankle 
2. Lukas & Zwang Hirsh 
3. Baumeister 
4. Steger & Omishi 
5. Jacobsen 
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بینی و رفاه در میان  داشتن معنا در زندگی با خوش. گیرد اجتماعی وي تحت تأثیر قرار می
بینی به میزان قابل توجهی با  هم داشتن معنا در زندگی و هم خوش. نوجوانان ارتباط دارد

 ندرضایت از زندگی و همچنین ساختار چند بعدي مشکالت روانی اجتماعی در ارتباط هست

با داشتن معنا، حمایت اجتماعی و فعال بودن، ارتباط برقرار کردن با دیگران یا ). 2010هو، (
تواند به نوبه خود با پرورش درگیر شدن و ابراز هیجان به  ایجاد یک طرح فعالیت نیز می

و همکاران،  ١ریچاردسون( دیگران، به فرد کمک کند تا براي زندگی خویش معنایی بیابد
توان گفت که ایجاد ارتباط مثبت به عنوان یکی از ابعاد مهم معناي  به این ترتیب می). 2006

از آنجایی ). 2007پتکس، ( یابد در مرحله بعد عزت نفس فرد بهبود می. گیرد زندگی شکل می
 دخود، همبستگی باالیی دار) هاي مهارت( که خودکارآمدي و عزت نفس با توانایی برآورد

گیري فرد  تواند بر خودانگاره فرد تأثیر مثبتی گذاشته و به جهت ، می)2007، ٢آکرمن و ولمن(
البته الزم به ذکر است که در حین به کارگیري . اش کمک نماید در راستاي معناي زندگی

 هاي شخصیتی فرد نیز توجه کند شناس باید به ویژگی درمان براي افزایش کارآمدي فرد، روان
توان عالوه  در نهایت با مداخله و افزایش معناي زندگی در افراد می). 2000و زینک،  گاتمن(

هاموجب آرامش و امیدواري آنان نسبت به  بر احساس توانمندي از برقراري ارتباط با انسان
  ). 2008؛ گاتمن، 2000دوبیس،( شان شد هاي آینده پیشرفت

یین بودن میزان امید به زندگی، عزت نفس و به این ترتیب در این پژوهش نیز با توجه به پا
کارآمدي در افراد معتاد، از روش معنادرمانی براي افزایش سطح انگیزه آنان استفاده شد؛ زیرا 

تواند در نتیجه  پایین بودن موارد یاد شده با باال بودن میزان افسردگی ارتباط دارد و حتی می
  ).1998همکاران،  و ٣چارنی( درمان اعتیاد نیز تأثیرگذار باشد

این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا به کارگیري معنادرمانی بر 
  .اند تأثیر دارد یا خیر افزایش امید به زندگی معتادانی که ترك کرده

                                                 
1. Richardson 
2. Ackerman & Wolman 
3. Charney 
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   روش پژوهش

پژوهش حاضر به اثربخشی معنادرمانی بر افزایش امید به زندگی معتادانی پرداخته است که 
ماه از ترك آنان  6جامعه آماري این پژوهش را کلیه معتادانی تشکیل دادند که . اند کردهترك 

هاي تـرك اعتیـاد غـرب     نفر از مراجعان کلینیک 30گیري از این جامعه  براي نمونه. گذشت می
گذشت، به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس بـه طـور تصـادفی     ماه از ترکشان می 6تهران که 

آزمون امید به زنـدگی  . سال بود 35تا  23دامنه سنی این افراد . نفره قرار گرفتند 15در دو گروه 
این آزمون که از نوع تشخیصی بـوده و شـامل   ). آزمون پیش( میلر بر روي هر دو گروه اجرا شد

هاي قید شده در آن بر مبناي تظاهرات  هاي امیدواري و درماندگی است، ماده جنبه از حالت 48
دامنه امتیازات کسب شـده از  . اند نهان رفتاري در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شدهآشکار یا پ

 240شود و نمره  را کسب کند درمانده تلقی می 48متغیر است و چنانچه فردي امتیاز  240تا  48
روایـی پرسشـنامه را از طریـق نمـره سـوال      ) 1385( حسـینی . دهـد  حداکثر امیدواري را نشان می

بدســت   89/0و  90/0وش آلفــاي کرونبــاخ و دونیمــه کــردن و پایــایی آن را از ر 61/0مــالك 
اي براسـاس نظریـه    جلسـه  12پس از اجراي آزمون میلر بـر دو گـروه، یـک دوره درمـان     . آورد

هریـک از ایـن جلسـات درمـان بـا      . فرانکل به طور فردي بر روي افراد گروه آزمایش اجرا شـد 
ــه ترت  ــدوین گردیــد کــه ب ــد ازهــدفی ت ــزایش احســاس  : یــب عبــارت بودن تقویــت فردیــت، اف

هـاي معنـوي    خودارزشمندي، افزایش احساس مسئولیت نسبت به اعمـال خـود، تقویـت نگـرش    
دوسـتانه و افـزایش    هاي فرهنگـی و دینـی، تقویـت روح نـوع     نسبت به زندگی با تأکید بر آموزه

ه امکانـات و امتیـازات مـادي و    حس احترام به احساسات و افکار انسانی، کاهش وابستگی فرد ب
هاي روزمـره وي بـا تغییـر     ها، کاهش نگرانی فرد و دغدغه جهت دادن توجه فرد به برابري انسان
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هاي بیرونی و درونی، کمک به فـرد بـراي پیـدا     نگرش او، افزایش توان فرد براي تحمل استرس
زي فـرد جهـت   کردن هدف و معنا بـراي زنـدگی خـود، افـزایش عـزت نفـس فـرد، توانمندسـا        

برقراري ارتباط مثبت با دیگران براي ارتقاي حمایت اجتماعی از آنان و باالخره توجه بـه میـزان   
پس از اتمـام دوره درمـان بـر گـروه آزمـایش،      . پیشرفت و بهبود فرد با تأکید بر خودکارآمدي

فاصـله  سـپس بـا   ). آزمـون  پـس ( مجدداً آزمون میلر بر هر دو گروه آزمایش و کنترل، اجرا شـد 
سـپس  ). پیگیـري ( زمانی دو ماه، آزمون میلر براي بـار سـوم بـر روي افـراد دو گـروه اجـرا شـد       

هاي به دست آمده از مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیـري دو گـروه مـورد بررسـی      داده
  .قرار گرفت

   

  یافته هاي پژوهش
: ها از چند روش آماري استفاده شد که به ترتیب عبارت بودند از براي تجزیه و تحلیل داده

نتایج  1جدول شماره . براي دو گروه مستقل Tتحلیل واریانس یک راهه مستقل و آزمون 
  .دهد حاصل از تحلیل واریانس دوراهه مستقل را نشان می

در سه ها  آزمودنیهاي  ر کلی نمرهنشان داد که به طویک راهه مستقل تحلیل واریانس 
آزمون شفه نشان داد . آزمون و کنترل با یکدیگر تفاوت معنادار دارند آزمون، پس مرحله پیش

و همچنین  )P≤0/0001( آزمون و پس آزمون هاي پیش ها در مرحله که بین آزمودنی
تفاوت بین سایر نتایج،  .تفاوت معنادار است )P≤0/001(آزمون و پیگیري هاي پیش مرحله
بنابراین با توجه به آن که دو گروه در ابتداي پژوهش شرایط مشابهی . ها را نشان نداد گروه
همچنین عدم تفاوت معنادار بین  .اند باید تفاوت دو گروه ناشی از برنامه معنادرمانی باشد داشته

روه کنترل، دهد که هم در گروه آزمایش و هم گ دو آزمون پیگیري و پس آزمون نشان می
بنابراین گروه آزمایش تأثیرپذیري خود از معنادرمانی . امید  در این دو مرحله مشابه بوده است

را حفظ کرده و امیدشان همچنان ارتقاء یافته باقی مانده است؛ درحالی که گروه کنترل میزان 
  .امیدشان بهبود نیافته است
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دو گروه مستقل  Tمون زرحله از آسپس براي تشخیص دقیق ارتباط بین دو گروه در هر م

هاي دو گروه تفاوت معناداري وجود  آزمون این بررسی آماري نشان داد که پیش. استفاده شد
همچنین . این نکته تأییدکننده نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه مستقل بود. دارد
ل درباره دو گروه مستق  Tدهد، نتایج آزمون نشان می 2طور که جدول شماره  همان
  .کند ها را بیان می هاي دو گروه تفاوت معنادار بین آن آزمون پس

   
  هاي دو گروه آزمون دو گروه مستقل درباره پس  Tنتایج حاصل از آزمون .1جدول 

سطح  T  dF  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر
 معناداري

  0.0001  28  18.19  5.7  203.33  پس آزمون گروه آزمایش
  8.81  154.1  کنترل پس آزمون گروه

  
آزمون دو گروه آزمایش  شود،بین میانگین نمرات پس طور که در جدول مشاهده می همان

  .]T(28)=18.19] P<0.0001, و کنترل تفاوت معناداري وجود دارد
دو گروه مستقل در مورد مطالعات پیگیري دو گروه تفاوت معنادار بین   Tنتایج آزمون

  .آمده است 3اطالعات مربوط به این نتایج در جدول شماره . ها را نشان داد آن
  

  دو گروه مستقل درباره پیگیري دو گروه  Tنتایج حاصل از آزمون .2جدول 
 سطح معناداري T  dF  انحراف استاندارد  میانگین متغیر

  0.0001  28  17.04  79.35  207.27  مطالعه پیگیري گروه آزمایش
  7.12  155.53  مطالعه پیگیري گروه کنترل

  

شود، بین میانگین نمرات پیگیري دو گروه آزمایش و  طور که در جدول مشاهده می همان
 .]T(28)=17.04] P<0.0001, کنترل تفاوت معناداري وجود دارد

شود که دو گروه آزمایش و کنترل در ابتدا از  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، مشاهده می 
نظر میزان امید تفاوت معناداري نداشتند؛ اما پس از معنادرمانی گروه آزمایش، دو گروه هم در 

  . پس آزمون و هم در مطالعه پیگیري به طور معناداري با یکدیگر متفاوت بودند



 
  91پاییزم، سال دوم، شتهشناسی بالینی شماره  فصلنامه مطالعات روان                      38 

  

  يبحث و نتیجه گیر
نتایج این مطالعه افزایش امید به زندگی را در معتادانی که ترك کرده بودند و دوره 

هایی است که بر  این امر هماهنگ با پژوهش. معنادرمانی را پشت سر گذاشته بودند، نشان داد
هاي متفاوت براي افزایش امید به زندگی، خودارزشمندي و کاهش افسردگی از  روي گروه

هاي پس از ترك اعتیاد به عنوان یک بیماري  در نخستین ماه. اند ه کار رفتهطریق معنادرمانی ب
نتایج این . رود مزمن، احتمال بازگشت زیاد است و از این لحاظ یک دوره بحرانی به شمار می

تواند موجب بهبود  پژوهش نشان داد که به کارگیري معنادرمانی در این شرایط خاص می
این نتیجه در بررسی اثربخشی . د به زندگی وي را افزایش دهدوضعیت روانی فرد شده و امی

معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی بیماران مبتال به سرطان مري و معده که آنان نیز 
قادري و همکاران ، (گذراندند نیز به دست آمده بود  شرایط دشوار یک بیماري مزمن را می

سفی و بینش خاصی است که در معنادرمانی وجود دارد و به این امر به دلیل دیدگاه فل). 1390
هاي مزمن  هاي زندگی و یا بیماري کند تا در شرایط دشوار زندگی اعم از بحران فرد کمک می

شود نیز به دنبال معنایی براي زندگی خود باشد و از این طریق امید به  که فرد دچار رنج می
دشوار پس از ترك اعتیاد، هم احتمال بازگشت بیماري و در شرایط . یابد زندگی فرد نیز بهبود 

ساز  تواند زمینه این شرایط دشوار می. هم احتمال عدم پذیرش فرد از سوي جامعه وجود دارد
در این پژوهش با استفاده از . هاي سخت افسردگی شود و کاهش امید به زندگی فرد شود دوره

این نتیجه . ر نتیجه میزان افسردگی آنان کاهش یافتمعنادرمانی امید به زندگی افراد افزایش و د
در بررسی تأثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقاي معناي زندگی زنان سالمند 

یک پژوهش بر روي افراد ). 1387تقی پور و رسولی، ( مقیم آسایشگاه نیز به دست آمده بود 
تواند موجب بهبود معناي  ه از معنادرمانی میمعتاد به الکل در کره جنوبی نشان داد که استفاد

در پژوهش حاضر نیز به کارگیري ). 2008چو، ( زندگی و سالمت روان این افراد شود 
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معنادرمانی توانست موجب بهبود معناي زندگی و افزایش امید به زندگی معتادان با ترك کوتاه 

ود، زندگی فرد تابع یک هدف ش نتایج یک پژوهش نشان داد، داشتن معنا باعث می. مدت شود
تمرکز بر یک چارچوب و یا فلسفه (شده و او براي تکمیل کارهایش هم از معناي شخصی

بهره ) ها و ارزش نهادن به نگرش سایر افراد شرکت در فعالیت(و هم از معناي ضمنی ) زندگی
  ).2004ماسکارو و همکاران ، (  گیرد

یش امید به زندگی افراد گوناگون در رویارویی با تواند موجب افزا بنابراین معنادرمانی می
اند، ممکن است به دلیل دیدگاه  معتادانی که اعتیاد خود را ترك کرده. شرایط دشوار شود
با توجه به نتایج این پژوهش . ها و عوامل دیگر امید به خود را از دست دهند جامعه نسبت به آن

توان  می. به امیدواري بیشتر این افراد کمک نماید تواند و سایر تحقیقات مشابه، معنادرمانی می
گیرند از معنادرمانی استفاده  براي بهبود شرایط افرادي که در برابر مشکالتی این چنینی قرار می

اند مفید  نمود که با توجه به پایداري اثر آن در مطالعات پیگیري براي معتادانی که ترك کرده
به اعتیاد، با   اي جلوگیري از بازگشت افراد ترك کردهشود که بر پیشنهاد می. خواهد بود

اجراي چنین درمانی براي افرادي . استفاده از معنادرمانی امید به زندگی را در آنان افزایش داد
. تواند به بازگشت آنان به زندگی عادیشان کمک نماید اند می که به تازگی ترك کرده

بر افرادي که به انواع گوناگون مواد  مخدر معتاد  شود که اثر معنادرمانی همچنین پیشنهاد می
شود که اثر معنادرمانی فردي و گروهی نیز بر روي  پیشنهاد می. اند، بررسی و مقایسه شود بوده

  .اند، مقایسه شود افرادي که اعتیاد خود را ترك کرده
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