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  چکیده

. شـود مـی هـایی در شـغل و زنـدگی و تحصـیل     هوش هیجانی باعث موفقیت :هدفزمینه و 

 پرستاران بیمارستان الزهراهوش هیجانی و رضایت شغلی بررسی رابطه با هدف پژوهش حاضر 

  . انجام شد

 جامعـه آمـاري پـژوهش    .بـود  توصـیفی از نـوع همبسـتگی    ،پـژوهش روش  :روش بررسی

ابـزار  . از روش سرشماري کامل استفاده شدکه بود  بیمارستان الزهرا اصفهان پرستار 300شامل

ها شامل دو پرسشنامه هوش هیجانی و رضایت شغلی بود که بر اسـاس مقیـاس   ي دادهگردآور

ضـریب همبسـتگی    مورد استفاده در ایـن پـژوهش   آماري روش. بود لیکرت تهیه و تنظیم شد

و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      بر اساس ضریب آلفـاي کرونبـاخ   ها پایایی پرسشنامه .بود پیرسون

SPSS 89/0  دبدست آم 86/0و .  

بین عوامل خودآگـاهی، خـودتنظیمی، همـدلی، خـودانگیزي، و     که  نشان دادیافته ها  :هایافته

     .مهارت اجتماعی با رضایت شغلی پرستاران رابطه معنادار وجود دارد

اي مهم در سالمت و بهداشت روانی فـرد  امروزه هوش هیجانی به عنوان مولفه :نتیجه گیري

برروي رضایت شغلی پرستاران تاثیر مثبـت   ي دارد و هوش هیجانی تاثیر بسیار مهم و ارزشمند

 .   دارد

  ؛بیمارستان الزهراءپرستاران هوش هیجانی؛ رضایت شغلی؛: هاکلیدواژه
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  مقدمه

اي در زمینـه  ل مالحظههاي قابهاي اخیر پژوهشدر سال

ایـن مفهـوم،    طرفـداران . هیجانی صورت گرفتـه اسـت   هوش

هـوش هیجـانی را بـه عنـوان توانــایی      199، 1مـایر ي و سـالو 

نظارت بر عواطـف و احساسـات خـود و دیگـران، تمیـز قائـل       

ها و استفاده از این اطالعات براي هدایت تفکر و شدن بین آن

 . )1(عمل فرد تعریف کردند 

اسـت   که از گذشته در میان عوام مطرح بوده ایـن چه آن

در شـغل و زنـدگی و   هایی که بهره هوشی باال باعث موفقیت

انـد کـه   شـود، ولـی تحقیقـات اخیـر نشـان داده     می تحصیلی

هـا دخالـت   هوش و یا استعداد در این موفقیت عواملی غیر از

هوش هیجـانی  . یکی از این عوامل هوش هیجانی است. دارند

کشـف   هوش درون فردي است که افراد با دریافتن و نوعی از

افـراد   .شـوند هـایی نائـل مـی   این مهارت در خود به موفقیـت 

تر از زندگی، اشتن رضایت بیشداراي هوش هیجانی باال در د

مندي از محیط خانوادگی و شریک شـدن در احساسـات   بهره

، اطرافیان نسبت به دیگران متفاوتند و معموالً افـرادي مـنظم  

   ).2( بین هستندخونگرم، موفق، با انگیزه و خوش

شـغلی یکـی از عوامـل بسـیار      رضایتبا توجه به این که 

ث افزایش کارایی مهم در موفقیت شغلی و عاملی است که باع

شغلی باالتر، انگیـزه   رضایتشود، افراد با و احساس فردي می

ن پرسـتارا جـا کـه   از آن ).3(تري در انجام وظایف دارند بیش

-مات بهداشـتی ترین نقـش را در ارائـه خـد   ترین و مهماصلی

کنند، عوامل موثر بر رضـایت  ها ایفا میدرمانی در بیمارستان

ها دارند شغلی پرستاران تاثیر مستقیم بر کیفیت ارائه مراقبت

یاتی و مهم براي بررسـی  موضوعی ح و به همین دلیل همواره

   ).4( بوده است

بـر پدیـده سـالمتی در مـوقعیتی      پرستاران از نظر تـاثیر 

-ي کمـک اند؛ زیرا پرستاري، حرفهقرار گرفته منحصر به فرد 

تار در بررسـی موقعیـت و   رسانی است و نیازمند توانایی پرسـ 

به منظور انجام چنین عملی پرستار . )5(بینی نتایج استپیش

باید داراي دانش و مهـارت بـوده و قـادر بـه فعالیـت ذهنـی       

                                                             
1.Salvi & Mayer 

دیشـه نـو و ارزشـیابی آن باشـد تـا بتوانـد       هدفمنـد، خلـق ان  

ها و حل مسائل گیريمفیدي را در قضاوت و تصمیم اطالعات

ولی یک پرستار تنها به دانـش و مهـارت نیـاز    . )6(به کار برد 

ندارد، بلکه شیوه برخورد با رفتارهاي مختلف با افراد متفـاوت  

-یجانی در موفقیـت افـراد در سـازمان   هوش ه. نیز مهم است

خاصـی برخـوردار بـوده و     ي بهداشتی و درمانی از اهمیـت ها

هـاي بهداشـتی و درمـانی از    در سازمانها به افراد این مهارت

ها بـه افـراد اجـازه    خاصی برخوردار بوده و این مهارت اهمیت

دهد تحت شرایط سخت بهتر فکر کننـد و از هـدر رفـتن    می

 ن ترتیبزمان به واسطه احساسات خود را آرام ساخته و به ای

هاي خالق به روي خـود بـاز   راه را براي بصیرت درونی و ایده

انجـام   هـاي پـژوهش بـه برخـی از   در همین زمینه . )7(کنند

افخمـی  در پـژوهش خـود رابطـه بـین      . شوداشاره میگرفته 

هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد سـازمانی کارشناسـان   

بررسـی  معاونت نظري و مهارتی آمـوزش و پـرورش را مـورد    

بین هوش هاي این تحقیق، بر اساس یافته. )8(تقرار داده اس

جـو و  حقیقـت . هیجانی با رضایت شغلی ارتباطی وجود ندارد

اي کـه بـا هـدف بررسـی رابطـه هـوش       در مطالعه همکاران 

هـاي  ت شغلی کارکنـان زن و مـرد دانشـگاه   هیجانی بر رضای

از کـه  ی علوم پزشکی کشور انجام دادنـد، دریافتنـد کارکنـان   

ــیش  ــد از رضــایت ب ــاالیی برخوردارن ــري هــوش هیجــانی ب ت

همچنین رضـایت شـغلی و هـر یـک از     . )9(برخوردار هستند

خودآگاهی، خودکنترلی، هوشیاري (هاي هوش هیجانی مولفه

در کارکنـان  ) هاي اجتماعی  و خود انگیـزي اجتماعی، مهارت

پژوهشی  اعتباریان و امید پناه در. زن و مرد رابطه وجود دارد

با عنوان رابطه هـوش هیجـانی و رضـایت شـغلی شهرسـتان      

به این نتایج دست یافتند که هوش هیجانی و رضایت » ابرکوه

همچنـین، بـین دو   . )10(شغلی با یکـدیگر همبسـته هسـتند   

هاي اجتماعی با رضـایت شـغلی   مولفه خودتنظیمی و مهارت

اهی، زنان و مردان در خـودانگیزي، خودآگـ  . رابطه وجود دارد

خودکنترلی و مهارت اجتماعی با یکدیگر تفـاوتی ندارنـد امـا    

زنان نسبت به مـردان از هـوش هیجـانی و همـدلی بـاالتري      

بررسـی   اي بـا عنـوان  مطالعـه  درویش و همکاران .برخوردارند
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رابطه میان هوش هیجانی با خودکارآمـدي و رضـایت شـغلی    

جـام  پرستاران مراکـز آمـوزش و درمـانی شهرسـتان تبریـز ان     

نتایج حاصل از پژوهش وجود رابطه میـان هـوش   . )11(دادند

هیجانی و خودکارآمدي و هوش هیجانی و رضـایت شـغلی و   

خودکارآمدي در پرستاران مراکز آموزشی و درمانی شهرستان 

هـاي هـوش هیجـانی    تبریز را تایید نموده و همچنین مولفـه 

 .بینـی کنـد  تواند رضایت شـغلی و خودکارآمـدي را پـیش   می

بینی رضایت شـغلی  تحقیقی با عنوان پیش رضایی و همکاران

ــام     ــالحیت انج ــانی و ص ــوش هیج ــاس ه ــر اس ــتاران ب پرس

نتایج ایـن پـژوهش حـاکی از آن اسـت کـه بـین       . )12(دادند

دار وجـود  هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی

همچنین ابعاد همدلی و مهارت اجتماعی هوش هیجانی . دارد

بینـی مناسـبی بـراي رضـایت شـغلی پرسـتاران       عامل پـیش 

بینـی  تواند رضـایت شـغلی را پـیش   هستند اما صالحیت نمی

اي در دانشگاه سویین برن هدر مطالع 1گاردنر و استوگ .نماید

ه اشـاره کردنـد کـه هـوش هیجـانی      مریکا به این نکتکشور آ

اي سـودمند بـراي رضـایت شـغلی و تعهـد      بینی کننـده پیش

همچنین هوش هیجانی با رضـایت شـغلی و    سازمانی است و

اي در مطالعـه  2و هـوارد  دانگ. )13(تعهد سازمانی رابطه دارد

دریافتند که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه وجـود  

بینـی کننـدگی   رد و همچنین هوش هیجانی قـدرت پـیش  دا

حـاکی از آن   3نتایج تحقیـق سـی  . )14(رضایت شغلی را دارد

داري بـا  ي مثبت و معنیکارکنان رابطه بود که هوش هیجانی

نتـایج  در . )15( رضایت شـغلی و عملکـرد شـغلی آنـان دارد    

حاکی از وجود رابطه معنـادار   4وزترك و دنیزاتحقیق پژوهش 

هـاي  یافتـه . )16(هیجانی و رضایت شـغلی اسـت   میان هوش

حـاکی از معنـادار   نیـز   2008در سـال   و همکـاران  حسینیان

 .رضـایت شـغلی و هـوش هیجـانی اسـت      ي میانبودن رابطه

مفهوم هوش هیجانی را در اتباط با رضایت  و همکاران5وزگولر

پرسـتار شـاغل در یـک بیمارسـتان آموزشـی در       550شغلی 

                                                             
1 . Gardner & Stough 

2 . Dong & Howard 
2. SY 

4. Ozturk & Deniz  

5 . Guleryuz 

نتایج نشان داد که هـوش  . )17(ترکیه مورد بررسی قرار دادند

هیجــانی بــه طــور مثبــت و معنــی داري بــا رضــایت شــغلی  

نیز در مطالعه  6ن و کینگاسوتریانی. مبستگی داردپرستاران ه

مروري خود عوامل مـوثر بـر رضـایت شـغلی در پرسـتاران را      

در این مطالعه، دو عامل مهم و مـوثر بـر   . )18(نمودند یبررس

رضایت شغلی پرستاران، عبارت بودند از روابط بـین فـردي و   

هوش  بررسی و مقایسهبه  یاسر و همکاران. مراقبت از بیماران

 عمـــومی هـــاي مراقبــت تاران در بخــش پرســـهیجــانی  

ـ  . )19(پرداختند منظـور  ه نتایج نشان داد که اکثر پرسـتاران ب

-بی. اري دارندیشان نیاز به کمک و همافزایش هوش هیجانی

در میـان پرسـتاران   توجهی به هوش هیجـانی سـطح پـایین    

هـاي زیـادي   ، کـه دائـم بـا چـالش    هاي مراقبت عمومیبخش

تـاثیرات  ها و سالمتی آن تمراقب روي کیفیتهستند،  مواجه

 . خواهد گذاشتمنقی 

ی به عنوان بنابراین با توجه به این که امروزه هوش هیجان

اي مهم در سالمت و بهداشت روانـی فـرد تـاثیر بسـیار     مولفه

مهم و ارزشمندي دارد، مطالعه حاضر با هـدف رابطـه هـوش    

هان هیجانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستان الزهـرا اصـف  

  . انجام گرفت

  بررسیروش 

ه د و بـ روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بـو 

پرستاران ی با رضایت شغلی منظور بررسی رابطه هوش هیجان

ــرا اصــفهان   ــتبیمارســتان الزه ــام گرف ــاري  .انج ــه آم جامع

بــود کــه بیمارســتان الزهــرا اصــفهان  پرســتار 300پــژوهش

این تحقیـق مـورد   نفر با روش سرشماري کامل در  300تعداد

ــد  ــرار گرفتن ــی ق ــردآوري داده . بررس ــزار گ ــامل دو  اب ــا ش ه

پرسشـنامه  . امه هوش هیجانی و رضـایت شـغلی بـود   پرسشن

باشد که در مقیـاس  و همکاران می 7هوش هیجانی از آوستین

پرسشنامه رضایت شغلی . )20(اي لیکرت  می باشدپنج درجه

 1969یک پرسشنامه شاخص توصیف شغل است که در سال 

تـدوین   8توسط اسمیت، کندال و هیـولین در دانشـگاه کرنـل   

                                                             
6 . Utriainen &Kyngas 

7. Austin 

8. kernel  
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بـر اسـاس ضـریب آلفـاي      هـا  پایـایی پرسشـنامه  . شده است

 هـا بـا اسـتفاده از    داده. بـرآورد گردیـد   86/0و  89/0 کرونباخ

و بـا کمـک نـرم    ) ضریب همبستگی پیرسون(آمار استنباطی 

 .تجزیه و تحلیل گردید SPSSافزار 

 هایافته

بـین خودآگـاهی و رضـایت شـغلی     : ول پـژوهش فرضیه ا

  .رابطه معنادار وجود دارد پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان

  ضریب همبستگی بین خودآگاهی با رضایت شغلی، سطح معناداري و تعداد نمونه :1جدول 

 رضایت شغلی  مولفه

 تعداد نمونه جدول  r سطح معناداري ضریب همبستگی 

 300 463/0 01/0 575/0 خودآگاهی

  

ضـریب همبسـتگی بـین    ، 1هـاي جـدول   بر اساس یافته

در مقایسـه بـا ضـریب جـدول     رضـایت شـغلی    خودآگاهی و

کـه ایـن ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده در       است بزرگتر 

بـه همـین جهـت    . گیـرد ناحیه بحرانی رد فرض صفر قرار می

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیـر مـذکور   

بنـابراین  . گیردو فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار میرد شده 

پرستاران بیمارسـتان الزهـرا   بین خودآگاهی و رضایت شغلی 

  .رابطه معنادار وجود دارد اصفهان

بین خود تنظیمی و رضـایت شـغلی   : فرضیه دوم پژوهش

 .رابطه معنادار وجود دارد پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان

 بین خودتنظیمی با رضایت شغلی، سطح معناداري و تعداد نمونه ضریب همبستگی. 2جدول 

 رضایت شغلی مولفه

 خودتنظیمی
 تعداد نمونه جدول r سطح معناداري ضریب همبستگی

513/0 01/0 463/0 300 

  

ضـریب همبسـتگی بـین    ، 2هـاي جـدول   بر اساس یافته

خودتنظیمی و رضایت شـغلی در مقایسـه بـا ضـریب جـدول      

کـه ایـن ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده در        بزرگتر است

بـه همـین جهـت    . گیـرد ناحیه بحرانی رد فرض صفر قرار می

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیـر مـذکور   

بنـابراین  . گیردرد شده و فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار می

پرستاران بیمارستان الزهـرا  بین خودتنظیمی و رضایت شغلی 

 .معنادار وجود دارد رابطه اصفهان

بین خـودانگیزي و رضـایت شـغلی    : فرضیه سوم پژوهش

 .رابطه معنادار وجود دارد پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان

 ضریب همبستگی بین خودانگیزي با رضایت شغلی، سطح معناداري و تعداد نمونه. 3جدول 

 رضایت شغلی مولفه

 خودانگیزي
 تعداد نمونه جدول r سطح معناداري ضریب همبستگی

625/0 01/0 463/0 300 

  

ضـریب همبسـتگی بـین    ، 3هـاي جـدول   بر اساس یافته

خودانگیزي و رضـایت شـغلی در مقایسـه بـا ضـریب جـدول       

ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده در     بزرگتر است کـه ایـن   

بـه همـین جهـت    . گیـرد ناحیه بحرانی رد فرض صفر قرار می

ابطه بین دو متغیـر مـذکور   فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ر

بنـابراین  . گیردرد شده و فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار می

پرستاران بیمارسـتان الزهـرا   بین خودانگیزي و رضایت شغلی 

  .رابطه معنادار وجود دارد اصفهان

بـین همـدلی و رضـایت شـغلی     : فرضیه چهـارم پـژوهش  

 .د داردرابطه معنادار وجو پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهان
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 ضریب همبستگی بین همدلی با رضایت شغلی، سطح معناداري و تعداد نمونه. 4جدول 

 رضایت شغلی مولفه

 همدلی
 تعداد نمونه جدول  r سطح معناداري ضریب همبستگی

495/0 01/0 463/0 300 

  

ضـریب همبسـتگی بـین    ، 4هـاي جـدول   بر اساس یافته

ب جـدول بزرگتـر   همدلی و رضایت شغلی در مقایسه با ضـری 

ایـن ضـریب همبسـتگی محاسـبه شـده در ناحیـه       است کـه  

به همـین جهـت فرضـیه    . گیردبحرانی رد فرض صفر قرار می

صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بین دو متغیر مذکور رد شـده  

بنـابراین بـین   . گیـرد و فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار مـی 

 ا اصـفهان پرستاران بیمارستان الزهـر همدلی و رضایت شغلی 

  .رابطه معنادار وجود دارد

هاي اجتماعی و رضایت بین مهارت: فرضیه پنجم پژوهش

رابطه معنادار وجود  پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهانشغلی 

 .دارد

 ضریب همبستگی مهارتهاي اجتماعی با رضایت شغلی، سطح معناداري و تعداد نمونه. 5جدول 

 رضایت شغلی مولفه

 تماعیهاي اجمهارت
 تعداد نمونه جدول r سطح معناداري ضریب همبستگی

464/0 01/0 463/0 300 

  

ضـریب همبسـتگی بـین    ، 4هـاي جـدول   بر اساس یافتـه 

هاي اجتماعی و رضایت شـغلی در مقایسـه بـا ضـریب     مهارت

این ضریب همبستگی محاسـبه شـده   جدول بزرگتر است که 

به همین جهـت   .گیرددر ناحیه بحرانی رد فرض صفر قرار می

فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بـین دو متغیـر مـذکور    

بنـابراین  . گیردرد شده و فرضیه تحقیق مورد پذیرش قرار می

ــارت  ــین مه ــغلی   ب ــایت ش ــاعی و رض ــاي اجتم ــتاران ه پرس

  .رابطه معنادار وجود دارد بیمارستان الزهرا اصفهان

  بحث

 نی بـا وهش حاضر با هدف بررسی رابطـه هـوش هیجـا   پژ

انجـام  پرسـتاران بیمارسـتان الزهـرا اصـفهان     رضـایت شـغلی   

خودآگــاهی،  عامـل  5بـه همــین منظـور همبســتگی   . گرفـت 

خــودتنظیمی، همــدلی، خــودانگیزي، و مهــارت اجتمــاعی بــا 

فرضـیه اول   نتیجـه . مورد بررسـی قـرار گرفـت    رضایت شغلی

ــین خودآگــاهی و رضــایت شــغلی   پــژوهش نشــان داد کــه ب

ــتاران بیمار ــفهان پرس ــرا اص ــتان الزه ــود دارد  س ــه وج . رابط

هـا، نقـاط ضـعف و قـوت     توانایی شـناخت احسـاس   پرستاران

دارنـد و  را هـا  خویش و عوامل به وجود آورنـده نـوع احسـاس   

تمجیـد  براي پیشـرفت در کـار نیـاز بـه تشـویق و ترغیـب و       

شود که خـود را قـوي، توانمنـد و    این باعث می. دیگران دارند

حقیقـت   پـژوهش این نتیجه با نتـایج  . دانندسرشار از انرژي ب

 پـژوهش  نتیجه فرضـیه دوم . )9(مطابقت دارد  جو و همکاران

پرسـتاران  نشان داد که بـین خـودتنظیمی و رضـایت شـغلی     

از بـروز   پرسـتاران . رابطه وجود دارد بیمارستان الزهرا اصفهان

د، نـ کنهاي موجود جلـوگیري مـی  اختالالت هیجان و تکانش

ــئولیت ــمس ــیپ ــوذیر م ــا نش ــار معیاره ــداقت و د، در ک ي ص

کارها و هها، راد و خود را با ایدهنگیردرستکاري را در پیش می

ضیه دوم پژوهش با نتیجه فر. دنسازاطالعات جدید سازگار می

مطابقـت و همسـویی   حقیقت جـو و همکـاران    نتایج پژوهش

نتیجـه فرضـیه سـوم پــژوهش نیـز نشـان داد کـه بــین       . دارد

پرســتاران بیمارســتان الزهــرا غلی ي و رضــایت شــخــودانگیز

د موجـب ابتکـار   انگیزي در فـر خود. رابطه وجود دارد اصفهان

کند در رسـیدن بـه   فرد سعی می. شودعمل و خوش بینی می

نتـایج فرضـیه سـوم پـژوهش بـا       .اهداف با جدیت تالش کند



  1392تابستان،2شمارهاول،يدوره  فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

68  

اعتباریان و امیـدپناه   جو و همکارانهاي حقیقتنتایج پژوهش

ه نتیجـ . )9,10,18(باشـد همسو مـی  تریانن و کینگاس ، و یو

بـین همـدلی و رضـایت     فرضیه چهارم پژوهش نشان داد کـه 

. رابطـه وجـود دارد   پرستاران بیمارستان الزهرا اصفهانشغلی 

هـاي دیگـران و بـه کـارگیري     پرستاران توانایی درك احساس

یک عمل مناسب و واکنش مورد نیاز براي افرادي که پیرامون 

 هـاي این نتیج با نتیجـه پـژوهش  . اند را دارندد قرار گرفتهخو

 و یاسر و همکاران رضایی و همکارانحقیقت جو و همکاران ، 

فرضیه پنجم پژوهش نشان داد کـه  . )9,12,19(مطابقت دارد

ــارت  ــین مه ــغلی   ب ــایت ش ــاعی و رض ــاي اجتم ــتاران ه پرس

انـایی  پرسـتاران تو . رابطه وجود دارد بیمارستان الزهرا اصفهان

نتیجـه فرضـیه پـنجم    . یت روابط خود با دیگران را دارندمدیر

باریان تجو و همکاران، اعهاي حقیقتپژوهش با نتایج پژوهش

ــاه ــ و امیــد پن ــانین و کینگ اس مطابقــت و همســویی و یوتری

با وجود این که پژوهشگران زیادي به رابطـه   .)9,10,18(دارد

اران اذعـان  مثبت بین هوش هیجانی و رضـایت شـغلی پرسـت   

اي در پژوهش خود نشان داد هـیچ رابطـه  اند اما افخمی داشته

  ).8(هیجانی و رضایت شغلی وجود ندارد بین هوش

  نتیجه گیري

بطور کلی نتایج این پـژوهش نشـان داد کـه بـین عوامـل      

خودآگــاهی، خــودتنظیمی، همــدلی، خــودانگیزي، و مهــارت  

الزهرا اصـفهان  پرستاران بیمارستان اجتماعی با رضایت شغلی 

و هوش هیجانی روي رضایت شغلی  .رابطه معنادار وجود دارد

  .تاثیر مثبت دارد انپرستاران بیمارستان الزهرا اصفه

 تشکر و قدردانی

از تمامی پرسنل و پرستاران بیمارستان که در انجـام ایـن   

 .مقاله ما را یاري نمودند کمال تشکر به عمل می آید
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