
 های مقابله با استرسشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکآوری روانبینی تابپیش

 2، سید علی شریفی فرد1مریم عبدالهی مقدم

 خرم فرهنگیان دانشگاه مدرس و پرورش و آموزش مشاوره مرکز مدیر و مشاور سینا، بوعلی دانشگاه تربیتی شناسیروان دکتری -1

 آباد

m.abdolahi56@yahoo.com 

 Sharififard56@gmail.comشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی     دانشجوی کارشناسی ارشد روان -2

 

 

 چكیده  

-بینی تاببا هدف پیش حاضر کنند. پژوهشتیسم، فشار زاهای بیشتری را تحمل میوالدین به خصوص مادران کودکان مبتلا به او

است. روش و : روش پژوهش  های مقابله با استرس انجام شدهشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکآوری روان

ی شامل تمامی مادران کودکان حاضر در مرکز ی آماربینی بود. جامعهپیش -حاضر از نوع توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی 

نفر به عنوان نمونه و به روش سرشماری جهت شرکت در پژوهش  11آباد بودند که از این تعداد توان بخشی اوتیسم شهر خرم

یسم اوتآباد فقط این تعداد کودک قابل بیان است که نمونه پایین به این دلیل بود که، این مرکز در شهر خرم -انتخاب شدند 

و  SPSSها با استفاده از نرم افزار های مقابله با استرس را تكمیل کردند. سپس دادهآوری و سبکهای تابنامهو پرسش -داشت 

ها نشان داد بین سبک گام( تحلیل شدند. نتایج: یافتهبه  های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون )روش همزمان و گامروش

باشد. ( معنادار می>000/0Pمحاسبه شد که در سطح ) 91/0آوری والدین کودکان اوتیسم، همبستگی و تاب ای مسئله مدارمقابله

باشد. بین ( معنادار می>01/0Pمحاسبه شد که در سطح ) -52/0آوری نیز همبستگی ای اجتناب مدار و تاببین سبک مقابله

های مقابله با استرس مادران (. بنابراین بین سبک<06/0Pدست نیامد ) آوری رابطه معناداری بهای هیجان مدار و تابسبک مقابله

ی مسئله مدار توانست آوری، همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین سبک مقابلهبا تاب -ای هیجان مدار به جز سبک مقابله -

نتیجه  توانگیری: بر این اساس، مینتیجه بینی کند. بحث وآوری مادران را به صورت مثبت و معنادار پیشتغییرات مربوط به تاب

 ها توجههای مقابله با استرس در آنآوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم لازم است به سبکگرفت که جهت ارتقای سطح تاب

ها و یی سخنرانمدار در قالب برگزار ی مسئلهی به کارگیری موثرترین سبک یعنی سبک مقابلههای لازم را در زمینهنمود و آموزش

 ها ارائه داد.کارگاه

 های مقابله با استرس، اوتیسم.آوری، سبکتاب واژگان کلیدی:
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ها را دچار کند و وضعیت سلامت آنهای شدیدی را بر کانون خانواده وارد میدر خانواده اغلب آسیب 1حضور کودک استثنایی

شود و مشكلات از ناتوانی فرزند خود، تمام آرزوها و امیدها به یأس تبدیل می سازد. به طوری که به محض آگاهی والدینمشكل می

های جسمانی و روانی موجب ایجاد تنش و فشار به ویژه در (. این گونه مشكلات و آسیبpisula, 2002گردد )والدین آغاز می

 ,Gulcin et al)کودک ارتباط برقرار می کند  شود. چرا که مادر اولین شخصی است که به طور مستقیم بامادران این کودکان می

ای از طیف کودکان استثنایی که اخیراً توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب نموده است، بیماری درخود . طبقه(2011

ها، مشخص ها و تعاملهای اجتماعی، تقابلبا نقایص مداوم در ارتباط 3(ASD)است. اختلال طیف اوتیسم  2ماندگی )اوتیسم(

(. والدین کودکان مبتلا به اوتیسم هر Gulcin et al, 2011باشد )ها در ایجاد، نگهداری و درک روابط میشود و فقدان مهارتمی

ها در جهت مقاوم شناسانه به آنی خدمات روانشوند که این مطلب نشان گر اهمیت ارائهای مواجه میهای گستردهروزه با فشارزا

 Rios et(. مطالعات متعددی ) Reed,2020; Rios et al,2020; Gulcin et al, 2011)باشد ها میدر برابر استرس 4سازی

al,2020 Kim et al, 2015,Kohn and Carter, 2005  Ogeston et al, 2011, بیانگر این است که این والدین در )

ی استثنایی، به میزان بیشتری از افسردگی، اضطراب و سه با والدین کودکان معمولی و یا حتی والدین کودکان دیگر طبقهمقای

و  6های بیماری در کودک، به طور نمونه، افزایش رفتارهای خود تحریكیبرند که این حالات با شدت یافتن نشانهناامیدی رنج می

واهد شد. بنابراین شناخت راهبردهایی که والدین در مقابله با فشارهای ناشی از ارتباط با خود آسیب رسان، به مراتب بیشتر خ

ای، مقابله هایها مؤثر باشد. سبکآوری آنتواند در فراهم سازی زمینه جهت افزایش تابکودک اوتیسم خویش به کار می برند می

-از روش مختلفی هایبندیریف شده است که در این راستا، طبقهنامتعادل تع وضعیت با فرد شدن سازگار به منظور مستمر تلاش

(. (Lin and Chen, 2010 6مدار اجتناب و 9مدار هیجان ،5مدار مسئله ایمقابله هایجمله، روش آن از دارد وجود ایمقابله های

محیطی و درونی با به کارگیری این  دهند و توانایی مدیریت فشار زاهایای مؤثر، آثار منفی استرس را کاهش میهای مقابلهسبک

ای غیرمؤثر، آثار های مقابلهآوری است. در حالی که سبکهای خوب و تابها منبع احساسبنابراین آن یابد.افزایش می رفتارها

ن فرد به طوری که سبب طبیعی بود 1«تمایل به خود اصلاح گری»دهند. تاب آوری به عنوان منفی ناشی از استرس را افزایش می

ر پذیتواند به عنوان فردی که مقاوم و انعطافگردد، تا جایی که یک فرد تاب آور میهای دشوار شود توصیف میحتی در موقعیت

های شخصی غم انگیز برخوردار ها، مشكلات و بحرانسریع، بهتر شدن و غلبه بر چالش 10است و همچنین از توانایی التیام یافتن

                                                             
1 exceptional 

2 autism 

3Autism Spectrum Disorder (ASD( 

4resiliencing 

5self- stimulation 

6 problem-focused  

7emotional-focused 

8avoidant-focused  

9self-corrective tendency 

10heal 



آوری وجود دارد این است که آن را (. اما بهترین تعریفی که برای تابZautra, Hall & Murray, 2010باشد، تعریف شود )می

ا زتوانند در صورتی که بعد از شرایط تنشها و موقعیت شخص میبه عنوان سازگاری موفق با شرایط ناگوار در نظر بگیریم. ویژگی

 (.Zautra et al, 2010را تعیین کنند)آوری به پیامدهای سالم منجر شوند، فرایندهای تاب

آوری مرتبط است و سبک مقابله ها نشان داده است که سبک مقابله مسئله مدار به صورت مثبت با تاباین مطلب در پژوهش

واند تای مسئله مدار میدهند که سبک مقابلههایی نشان میباشد. این چنین پژوهشآوری پایین در ارتباط میهیجان مدار با تاب

 (.,Gallopin, 2005 Norris et al, 2005آوری باشد )بین خوبی برای تابپیش

دهد که نشان می Reed (2020)و  Gallopin( 2005ای والدین کودکان اوتیسم از جمله )ی رفتارهای مقابلههای حوزهیافته

ی اگذارد، به طور ویژه، استفاده از راهبرد مقابلهها مینشناختی آای این مادران تأثیر قابل توجهی بر سازگاری روانرفتارهای مقابله

ها و راهبرد هیجان مدار و اجتناب مدار با سازگاری ضعیف تر همراه می باشد. در مقابل، برخی تر آنمسئله مدار با سازگاری قوی

-ها را تجربه نمییرات مخرب استرسدهند که همه والدین هم تأثآوری انجام شده است نشان میی تابها هم که در زمینهپژوهش

شان هستند. البته در هایی که مصرانه در پی یافتن راه حل برای مشكلات(. به ویژه آنBitsika and Sharpley, 2004کنند )

ه برسد بین پدران و مادران این کودکان تفاوت وجود داشته باشد. به این معنی که مادران کودکان مبتلا این زمینه به نظر می

مایند نای کمتر مؤثر و به ویژه راهبرد هیجان مدار استفاده میپذیرتر هستند و از راهبردهای مقابلهها آسیباوتیسم در برابر استرس

(Gray, 2003اما در برخی پژوهش .)( هم این تفاوت1366ها از جمله رجبی دماوندی و همكاران ) ها معنادار نبوده است. بنابراین

-های اخیر، حمایت از خانوادهای پرداخته شود. در دهههای مقابلهآوری این مادران بر اساس سبککه به بررسی تاب یابدضروت می

ها روی خانواده و کودک نتایج مثبتی هایی که کودک استثنایی دارند، اهمیت زیادی پیدا کرده، چرا که حمایت از این خانواده

آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم این اساس، هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تاب(. بر Dempsey et al, 2014داشته است )

 های پژوهش عبارتند:باشد. فرضیهها میهای مقابله با استرس در آنبر اساس سبک

 آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم همبستگی معناداری وجود دارد.های مقابله با استرس و تابفرضیه اول: بین سبک

 کند.بینی میآوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم را پیشفرضیه دوم: سبک مقابله با استرس مسئله مدار، تاب

 روش

ی آماری، شامل تمامی مادران کودکان جامعه باشد.بینی میپیش -پژوهش حاضر از نوع توصیفی و در قالب یک طرح همبستگی  

نفر به عنوان نمونه و به روش سرشماری، جهت شرکت در  11آباد بود که از این تعداد بخشی اوتیسم شهر خرمحاضر در مرکز توان

آباد فقط این تعداد کودک قابل بیان است که نمونه پایین به این دلیل بود که، این مرکز در شهر خرم -پژوهش انتخاب شدند 

یافتند. بخشی اوتیسم واقع در این شهر حضور میشان به مرکز توانکه برای سپردن فرزندان -( 1319اوتیسم داشت )در سال 

 های اجرا شده عبارتند از: نامههمچنین پرسش

 



با هدف ارزیابی  Endler and  Parker( 1110)نامه توسط : این پرسش11(-CISS 46های فشار زا )نامه مقابله با موقعیتپرسش

ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی های مقابلهسه صورت سبک زا بههای استرسهای مقابله ای افراد در موقعیتانواع سبک

سؤال است که  46(. این آزمون، شامل 1361( ترجمه شده است )نقل از قریشی راد، 1395طراحی کردند که توسط اکبر زاده )

( تا خیلی 1یكرت از هرگز )ای لدرجه 6سؤال به یكی از ابعاد مقابله مربوط است و پاسخ به هر سؤال براساس یک مقیاس  15هر

پرتی و مشغولیت اجتماعی است که هر یک های حواسشود. سبک مقابله اجتنابی قابل تفكیک به زیر مقیاس( مشخص می6زیاد )

فرد با توجه به  (. همچنین سبک غالب هر1369شوند )شكری و همكاران، به ترتیب از طریق هشت سؤال و پنج سؤال ارزیابی می

  Endler  and (1111(، )1114(، )1110)های شود. نتایج یافتههای مقابله تعیین میگانه سبکیک از ابعاد سه هر نمره او در

Parker دهند که های متعدد در داخل کشور نشان میو پژوهشCISS زا از توان های استرسگیری مقابله با موقعیتبرای اندازه

 (.1361رد )قریشی راد، بالایی برخوردار است و روایی مناسبی دا

با بازبینی   Connor and Davidson (2003)نامه توسطاین پرسش :12( CD-RISCنامه تاب آوری کانر و دیویدسون )پرسش

ه نامه، بآوری تهیه گردید. سازندگان این مقیاس بر این باور هستند که این پرسشدر زمینه تاب1111 - 1191منابع پژوهشی سال 

ی های پژوهشی و بالینتواند در موقعیتهای بالینی و غیر بالینی جدا کند و میآور درگروهآور را  از غیر تابافراد تاب تواندخوبی می

)همیشه  6نادرست( تا  )کاملاً 0گویه دارد که در یک مقیاس لیكرتی بین  26نامه کانر و دیویدسون، به کار برده شود. پرسش

توسط های بهنجار و بیمار در مطالعات مقدماتی نمونهنامه این پرسشیی و روایی فرم فارسی پایا شود.گذاری میدرست( نمره

همچنین  .( برخوردار بوده است64/0و روایی خوبی )آلفای کرونباخ اعتبار  و از مورد بررسی و تأیید قرارگرفته است( 2004) بشارت

 روی بر را مقیاس این وی .است کرده ایران هنجاریابی در استفاده برای را مقیاس این (1311؛ نقل از شفیع زاده، 1364محمدی )

 .آمد دست به 0/ 61کرونباخ  آلفای درونی همسانی سنجش با آن پایایی و اجرا کرد نفر 246

سنی  ها بقیه خانه دار بودند و در دامنهروش اجرا: تحصیلات مادران در این پژوهش، دیپلم و فوق دیپلم بود و بجز چهار مورد آن

ها سال قرار داشتند. پس از توضیح هدف از اجرای پرسشنامه به هر یک از مادران از آنها خواسته شد که به دقت به گزینه 46تا  30

ا هها توسط مادران، هر یک از پرسشنامهنامهپاسخ دهند و در صورت داشتن ابهام از پژوهشگر سؤال بپرسند. پس از تكمیل پرسش

ها را بدون پاسخ گذاشته بودند، به همین دلیل از تحلیل کنار گذاشته مورد تعدادی از گزینه 4مورد،  11بین بررسی شدند که از 

 شدند. SPSS21پرسشنامه به طور کامل جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار  16شدند و در مجموع، 

 نتایج

و رگرسیون به روش همزمان و گام به گام استفاده شده های آماری همبستگی پیرسون ها از روشبه منظور توصیف و تحلیل داده

شود و سپس نتایج آزمون همبستگی جهت تعیین ارتباط است. در این قسمت ابتدا میانگین و انحراف معیار دو مؤلفه ارائه می

بتلا به اوتیسم از طریق آوری والدین کودکان مبینی تابشود و در ادامه، جهت پیشآوری نشان داده میای با تابهای مقابلهسبک

                                                             
11 Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) 

12 Connor & Davidson resilience Scale (CD-RISC( 



-های توصیفی )میانگین و انحراف معیار( مؤلفهشود. در اینجا ابتدا آمارهارائه می سه سبک مقابله با استرس، نتایج آزمون رگرسیون

ن اشود. جدول زیر، میانگین و انحراف معیار متغیرهای اصلی پژوهش را نشهای مقابله با استرس مشاهده میآوری و سبکهای تاب

 دهد.می

 های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش. آماره1جدول 

 تعداد انحراف معیار میانگین متغیرها

 تاب آوری

 سبک مسئله مدار

 سبک هیجانی

 سبک  اجتنابی

93/66 

69/31 

50/50 

09/49 

25/10 

90/6 

44/11 

02/11 

16 

16 

16 

16 

    

 تاب آوریهای مقابله ای با . ضرایب همبستگی بین سبک2جدول

های شاخص

 آماری

r p تعداد 

 مسئله مدار سبک

 سبک اجتنابی

 یهیجان سبک

91/0 

52/0- 

43/0 

000/0 

01/0 

01/0 

16 

16 

16 

ای مسئله مدار و تاب آوری والدین کودکان اوتیسم، با توجه به ضرایب همبستگی محاسبه شده در جدول فوق بین سبک مقابله

آوری نیز همبستگی ای اجتناب مدار و تابباشد. بین سبک مقابلهمعنادار می  p<0/000سطحمحاسبه شد که در  91/0همبستگی 

ای هیجان مدار و تاب آوری رابطه معناداری به دست باشد. بین سبک مقابلهمعنادار می  p<0/01محاسبه شد که در سطح -52/0

ی اآوری جز در سبک مقابلهای و تابهای مقابلهبین سبکنیامد. بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی بر وجود همبستگی معنادار 

ه در شود کبینی تاب آوری ابتدا به روش همزمان و بعد روش گام به گام محاسبه میشود. سپس ضریب پیشهیجان مدار، تأیید می

 شود.ادامه مشاهده می

 همزمانای به روش آوری با استفاده از سه سبک مقابلهبین تاب. ضرایب پیش3جدول

 t Pآماره  Bضرایب  هاپیش بینی کننده

 سبک مسئله مدار

 سبک اجتنابی

566/0 

342/0- 

09/3 

16/1- 

01/0 

06/0 



 13/0 -066/0 -019/0 یهیجانسبک 

                                                        F= 1/54              R= 0/66                   R2= 0/92 

آوری می بینی کننده معناداری برای تابای مسئله مدار پیششود فقط سبک مقابلهگونه که در جدول فوق مشاهده میهمان   

 باشند.باشد. اما دو متغیر دیگر در معادله رگرسیون معنادار نمی



 ای با روش گام به گامآوری بر اساس سه سبک مقابلهبین تاب. ضرایب پیش4جدول

همبستگی چندگانه  

MR 

ضریب تعیین 

RS 

 Fنسبت 

 Pاحتمال 

 ضرایب رگرسیون

1 2 3 

سبک 

مسئله 

 مدار

912/0 526/0 F= 21/11 

P<0/000 

B= 

0/912 

t= 4/56 

P<0/000 

  

سبک 

 اجتنابی

661/0 924/0 F=16/95 

P<0/000 

B= 

0/549 

t= 3/65 

P<0/002 

B= -

0/343 

t= -2/06 

P<0/05 

 

سبک 

 هیجانی

661/0 924/0 F= 1/54 

P<0/002 

B= 

0/566 

t= 3/09 

P<0/01 

B= -

0/342 

t= -1/16 

P<0/096 

B= -

0/019 

t= -

0/066 

P<0/13 

وری، آبین با تابشود در گام اول بر اساس بالاترین ضریب همبستگی بین متغیرهای پیشهمان گونه که در جدول فوق مشاهده می

آوری را تبیین کرد. همچنین در گام دوم واریانس متغیر تاب درصد از 526/0متغیر سبک مسئله مدار وارد معادله شد و مقدار

آوری را تبیین کرد ولی سهم معناداری در تبیین واریانس از واریانس تاب 924/0سبک اجتناب مدار وارد معادله شد و این متغیر 

یری نكردند. بنابراین از بین سه هیچ تغی  RSآوری نداشت. با وارد کردن متغیر سبک هیجان مدار همبستگی چندگانه ومتغیر تاب

اس، آوری والدین کودک اوتیسم بود. بر این اسبینی کننده معناداری برای تابمتغیر پیش بین فقط متغیر سبک مسئله مدار پیش

 گردد.فرضیه دوم پژوهش تأیید می

 بحث و نتیجه گیری

آورد مهارت دشواری است که موفقیت یک خانواده پدید میهای متعددی که وجود یک کودک مبتلا به اوتیسم در مقابله با نگرانی

به همراه دارد. با   -خواهد بود  ها بر دوش اوکه بخش بزرگی از این نگرانی -آوری خانواده به ویژه مادر کودک مبتلا را در آن تاب

یی که مادران نسبت به پدران از جاای، از آنهای مقابلهی سبکهای پیشین و اثربخشی پژوهش حاضر در حوزهتوجه به پژوهش

پذیری بیشتری برخورداند و با به دنیا آمدن کودکی با برچسب اوتیسم، در معرض تنیدگی بیشتری قرار دارند. هدف از آسیب

 هاهای مقابله با استرس در آنشناختی مادران کودکان مبتلا به اوتیسم بر اساس سبکآوری روانبینی تابپژوهش حاضر نیز، پیش



آوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم همبستگی معناداری وجود های مقابله با استرس و تابباشد. در فرضیه اول، بین سبکمی

ه مدار ی مسئلشود. مادرانی که از سبک مقابلهآوری، تأیید میای هیجان مدار و تابدارد. این فرضیه، به جز همبستگی سبک مقابله

هند و دکنند مقاومت بیشتری در مواجهه با شرایط از خود نشان میها و مشكلات مرتبط با کودک استفاده میدر ارتباط با گرفتاری

بنابراین در  .(Norris et al, 2005)های قبلی نیز تأیید شده استهای پژوهشبرند. این نكته در یافتهاز نگرانی کمتری رنج می

 هایشود که هماهنگ با یافتهآوری مشاهده میای مسئله مدار و تابپژوهش حاضر، همبستگی مثبت و معنادار بین سبک مقابله

Bitsika and Sharpley (2004)   وGallopin (2005) باشد. راهبرد مسئله مدار در مقابله با شرایط فشار زا برای افرادی می

ایل به ایجاد تغییر در شرایط به نفع تغییر حال روانی و جسمی خویش دارند و سعی در اجتناب از وضعیت است که انگیزه و تم

 ها از راهبردهایشوند. این افراد حتی در این گونه وضعیتپیش آمده ندارند و یا اینكه به راهبردهای هیجان مدار منفی متوسل نمی

ا به هکنند، یعنی اجازه نخواهند داد که این روشصورت طولانی مدت استفاده نمی هیجانی مثبت مانند گریستن و دعا کردن نیز به

یابی به بهبود شرایط، خستگی ناپذیر هستند. از ها در راه دستها در این شرایط درآیند. همچنین آنهای عادتی آنصورت واکنش

شناختی و راهبردهای مسئله مدار سرسختی روانبین ویژگی  Reed (2020)و  Gallopin (2004)هایی چون این رو در پژوهش

ها از روش مسئله مدار و افراد غیر سرسخت از روش هیجان مدار بیشتر رابطه وجود دارد. یعنی افراد سرسخت در مقابله با استرس

توان دهند، میشان میخود ن آوری ازتاب مشكلات، ویژگی با هنگام رویارویی در سرسخت افراد اینكه به توجه کنند. بااستفاده می

ک دهند که سبهایی نشان میی بیشتر از راهبرد مسئله مدار است. این چنین پژوهشگفت که تاب آوریِ بیشتر نتیجه استفاده

ر، شود. به این منظوآوری باشد و این مطلب در پژوهش حاضر هم تأیید میبین خوبی برای تابتواند پیشی مسئله مدار میمقابله

کند نیز می بینیآوری مادران کودکان مبتلا به اوتیسم را پیشدوم مبنی بر اینكه سبک مقابله با استرس مسئله مدار، تابفرضیه 

شود. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش و با توجه به اینكه مادران دارای کودک ناتوان در مقایسه با پدران این کودکان تأیید می

ود شدهند، پیشنهاد میپذیری بیشتری از خود نشان مینمایند و از این رو آسیبها برخورد میقعیتمعمولاً به صورت هیجانی با مو

ها و یا نشر ها، کارگاهها در قالب برگزاری سخنرانیای مسئله مدار به آنآوری مادران، آموزش سبک مقابلهکه در جهت ارتقای تاب

اوتیسم صورت بگیرد و از جلسات گروه درمانی به کمک افراد متخصص در  های آموزشی از طرف مرکز نگهداری کودکانبروشور

 ی اوتیسم با هدف کاهش و تعدیل استرس مادران این کودکان استفاده شود.حوزه

 هاپیشنهادات و محدودیت

ه دران(، به ویژه بهای مختلف کودکان استثنایی )ماتری تكرار گردد و نیز در گروهشود این پژوهش روی نمونه بزرگپیشنهاد می

تواند، در بین پدران و اعضای خانواده کودکان های با گروه عادی )مادران( صورت بگیرد. همچنین پژوهش حاضر میصورت مقایس

 ها این پژوهش است.مبتلا به اوتیسم هم بررسی شود. از سوی دیگر تعداد نمونه پایین از جمله محدودیت

 قدردانی و سپاس

مسئول مرکز توانبخشی اوتیسم شهرستان خرم آباد جناب آقای دکتر امیری به جهت همكاری با پژوهشگر در  در پایان از مدیر

 اجرای پژوهش کمال تشكر را دارم.
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