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چکیده
سالمت روان ،نیازی اساسی و برای ب هبود کیفیت زندگی انسان ،امری حیاتی است اما ورود به دانشگاه تغییرات عمده ای در زندگی
اجتماعی ،خانوادگی وفردی به وجود می آورد .بدین منظورهدف از این مطالعه ،بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سالمت
روان می باشد.
طرح این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه اصفهان بودند .نمونه این پژوهش شامل  111نفر (  01دختر و  01پسر) از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کلیه دانشجویان دانشکده انتخاب شدند .برای رسیدن به این هدف از
پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ ،مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ و هیلراستفاده
شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی با نمره سالمت روان ،همبستگی منفی و معناداری در سطح  P 0/05وجود
داردو همچنین بین تاب آوری و نمره سالمت روان نیز همبستگی منفی معناداری در سطح  P 0/05وجود داردو این دو
متغییر به طور منفی سالمت روان را پیش بینی می کنند.
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مقدمه
سالمت روان ،نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان ،امری حیاتی است .سالمت روان با ویژگی های توانمندساز درونی یا
منابع درونی قدرتمند ،ارتباط دارد .برخورداری از این منابع درونی توانایی فرد را ،با وجود شرایط ناگوار و پیشامدهای منفی ،برای
رشد سازگارانه خود افزایش می هد تا سالمت روان خود را حفظ نماید( .)Jacelon, 1997اما ورود به دانشگاه تغییرات عمده ای
در زندگی اجتماعی ،خانوادگی و فردی به وجود می آورد و در کنار این تغییرات باید به انتظارات و نقش های جدید اشاره کرد که
همزمان با ورود به دانشگاه شکل می گیرد .قرار گرفتن در چنین شرایطی غالبا با فشار و نگرانی توام بوده و عملکرد و بازدهی افراد
را تحت تاثیر قرار می دهد .آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود ،جدایی و دوری از خانواده ،عدم عالقه
به رشته تحصیلی و ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی و کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی از جمله شرایطی هستند که
می توانند مشکالت و ناراحتی های روانی و افت عملکرد را موجب می شوند.
تهرانی و همکاران (  ) 1331در پژوهش هایی نشان دادند عواملی وجود دارند که می توانند بر سالمت روان تاثیر بگذارند که این
عوامل باید به دقت مورد شناسایی قرار بگیرند .از جمله این عوامل ویژگی شخصیتی هوش هیجانی و تاب آوری است که به عنوان
دو متغییر دیگر در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.هوش هیجانی شامل توانایی کنترل احساسات و هیجانات در خود و
دیگران ،پذیرش دیدگاه سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است .هوش هیجانی یکسری از توانایی ها و مهارت های غیرشناختی
است که توانایی فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد.مطالعات نشان می دهدکه هوش هیجانی ،یک
توانایی فوق العاده می باشد و مشخص می کند که چگونه می توانیم از سایر مهارت های خود از جمله هوش بهر به بهترین نحو
استفاده کنیم( .)Mayer, 2000همچنین دریافته اند که افراد دارای هوش هیجانی باال ،فشار روانی کمتری را تحمل می کنند و از
رضایت روانشناختی و وفیزیکی بهتری برخوردارند (.)Slaski and Cartwright, 2002
حدادی ( )1311در پژوهشی دریافت بین هوش هیجانی با سالمت روان و موفقیت تحصیلی همبستگی معناداری وجود دارد.
بخشی سورشجانی ( )1311نیز در مطالعه خود به این نتیجه رسید که هوش هیجانی با سالمت روان در ارتباط است و افرادی که
هوش هیجانی باالیی دارند توانایی بهتر برای مقابله با استرس داشته و در هنگام تنش ،کمتر دچار بیماری می شود.پژوهش دیگری
نیز نشان می دهد که مردمی که احساس می کنند می توانند بر روی وقایعی که در زندگی شان رخ می دهد ،موثر باشند ،نسبت به
افرادی که چنین باوری ندارند و معتقدند کوشش های آن ها در دنیای بیرونی تاثیر ندارد ،بهره بیشتری از سالمت روان می برند
(.)Richardson,2003
دومین متغییر پیش بین در این مطالعه تاب آوری است .تاب آوری به عنوان یکی از سازه ها ی اصلی شخصیت برای فهم انگیزش،
هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است ( .)Block, 2002تاب آوری به وسیله پاسخ فرد به حوادث استرس زای زندگی و یا مواجهه
مستمر با استرس مشخص می شود.) Perkins and Jones,2004(.
تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجه و سازگاری با شرایط سخت و استرس زای زندگی کمک می کند و آن ها را در برابر
اختالالت روانی و مشکالت زندگی محافظت می کندWerner(1997) .)Izadian et al, 2010(.تاب آوری را سازوکار ذاتی
خود اصالح گری انسان می دانند.
) Block (2002بر این باور است که تاب آوری ،توانایی سازگاری سطح کنترل بر حسب شرایط محیطی می باشد.هسته مرکزی
سازه تاب آوری را این پیش فرض تشکیل می دهد که فطرتی زیست شناختی برای رشد و کمال در هر انسانی وجود دارد که به
طور طبیعی و در شرایط معین محیطی می تواند آشکار شود (.) Werner, 1997
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سامانی و همکاران (  )1311بین تاب آوری و رضایتمندی از زندگی ارتباط مستقیم و معناداری گزارش نمودند .ویسی و همکاران (
 ) 1313نشان دادند که در شرایط پر استرس کسانی که از سرسختی و تاب آوری باالتری برخوردارند ،سالمت روان بیشتری دارند
تا کسانی که از سرسختی و تاب آوری پایین تری برخوردارند.به باور) Masten (2001هنگامی که فاجعه از سر بگذرد و نیازهای
اولیه انسانی تامین گردد ،آن گاه تاب آوری به ظهور می رسد .در نتیجه فرآیند تاب آوری ،اثرات ناگوار ،اصالح یا تعدیل می شوند و
یا حتی ناپدید می گردنداز آنجا که در مورد رابطه این متغیرها مطالعات اندکی صورت گرفته است بنابراین هدف این پژوهش را
بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین تعیین وزن این دو
متغییر پیش بینی کننده در پیش بینی سالمت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان است.فرضیه ها و پرسش پژوهش به ترتیب
عبارتند از :بین هوش هیجانی و تاب آوری با سالمت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان رابطه وجود دارد .وزن هریک از دو متغییر
هوش هیجانی و تاب آوری در پیش بینی سالمت روان دانشجویان دانشگاه اصفهان چقدر است؟

روش پژوهش
طرح این پژوهش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه اصفهان بودند .نمونه این پژوهش شامل  111نفر (  01دختر و  01پسر) از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه
اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین کلیه دانشجویان دانشکده انتخاب شدند.
روش گردآوری اطالعات

بعد از تهیه فهرست اسامی دانشجویان و انتخاب آن ها به صورت تصادفی ،ابتدا هدف پژوهش برای آزمودنی ها بیان شد و سپس
آزمون های پژوهش در اختیار آن ها قرار داده شد و از آن ها خواسته شد نظر خود را با دقت بیان کنند .اطالعات به صورت گروهی
و در دانشکده جمع آوری شد .سپس داده ها به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند
متغییری با شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزارهای اندازه گیری

مقیاس تاب آوری : ) CD-RIS ( Connor and Davidsonبر ای سنجش تاب آوری ،مقیاس تاب آور )Connorand(2003
 ) CD-RIS (Davidsonبه کار برده شدConnor and Davidson .این پرسشنامه را با بازبینی منابع پژوهشی1313 -1331
در زمینه تاب آوری تهیه نمودند .بررسی ویژگی های روانسنجی این مقیاس در شش گروه  :جمعیت عمومی ،مراجعه کنندگان به
بخش مراقبت های اولیه ،بیماران سرپایی روانپزشکی ،بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیر ،و دو گروه از بیماران مبتال به
اختالل استرس پس از ضربه ،انجام شده است .سازندگان این مقیاس بر این باورند که این پرسشنامه به خوبی می تواند افراد تاب
آور را از غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیر بالینی جدا کند و می تواند در موقعیت پژوهشی و بالینی به کار برده شود.
پرسشنامه تاب آوری  20Connor and Davidsonگویه دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر ( کامال نادرست ) تا پنج (
همیشه درست )نمره گذاری می شود .این مقیاس در ایران توسط محمدی (  ) 1314هنجاریابی شده است.برای تعیین روایی این
مقیاس نخست همبستگی هر نمره با نمره کل به جز گویه  ،3ضریب های بین  %41تا  %14را نشان داد .سپس گویه های مقیاس به
روش مولفه های اصلی مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند .برای تعیین پایایی مقیاس خودتاب آوری  Connor and Davidsonاز
روش آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و ضریب پایایی  %13به دست آمد.
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پرسش نامه سالمت عمومی (  :) GHQ-28پرسشنامه  GHQ-28از ابزارهای غربالگری شناخته شده روانپزشکی در جمعیت
عمومی است وبرای شناسای اختالل های روانی غیر سایکوتیک در شرایط گوناگون در سطح گسترده ای به کار می رودپرسشنامه
 GHQ-28دارای چهار مقیاس فرعی و هر مقیاس دارای هفت پرسش است .الف :عالیم جسمانی ب :عالیم اضطرابی ج :کارکرد
اجتماعی د :عالیم افسردگی .بررسی ها نشان داده اند که جنس ،سن و سطح تحصیالت تاثیر مهمی در این پرسشنامه نداشته است
( Goldberg and Williams (1989) .)Goldberg et al, 1997در تحلیل  43بررسی ،حساسیت آن را  %14و ویژگی آن را
 %12گزارش نمودند.پایایی فرم  21سوالی این پرسش نامه توسط پاالهنگ و همکاران (  %31 ) 1310محاسبه شده است و با
بهترین نقطه برش این پرسش نامه حساسیت ،ویژگی و میزان کلی اشتباه را به ترتیب  %13 ،%11و  %11گزارش نمودند .ضریب
پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ در بررسی یعقوبی و همکاران (  ) 1314برابر با  %11به دست آمد .این پرسشنامه دارای جمله
های ساده ای پیرامون وضعیت روانی فرد است .برای نمونه (( آیا این روزها دچار حواس پرتی شده اید ؟ )) که با چهار گزینه خیر (
 ،) 1خیلی کم (  1نمره) ،کم (  2نمره ) و زیاد (  3نمره ) نمره گذاری می شود.
پرسشنامه هوش هیجانی  :این پرسش نامه  41سوالی که سیبریا شرینگ (  ) 1333برای ارزیابی هوش هیجانی ساخته ،مشتمل بر
یک نمره کلی ( هوش بهر هیجانی کلی  ) EQو پنج مولفه است ( منصوری .)1311 ،در اجرای مقدماتی این آزمون  1سوال به علت
همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده و در اجرای نهایی به  33سوال تقلیل یافت .میزان همسانی درونی آزمون  33سوالی در
اجرا مقدماتی بر روی یک نمونه  41نفری براساس ضریب آلفای کرونباخ  %10بوده است و در اجرای نهایی همسانی درونی ( پایایی
درونی ) پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ از ضریب پایین  ( %01مهارت های اجتماعی ) تا ضریب باالیی ( %14
خودکنترلی) می باشد و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  %14است .میزان روایی همزمان این پرسشنامه با مقیاس عزت نفس
کوپراسمیت  %13گزارش شده است .متن اصلی این آزمون  11سوال دارد و از دو قسمت تشکیل شده است .قسمت اول  41سوال و
قسمت دوم  31سوال دارد .در قسمت اول هر سوال بیانگر یک موقعیت زندگی است ،آزمودنی باید خود را در ان موقعیت قرار دهد
و یکی از گزینه ها که به حاالت روحی او بیشتر نزدیک است انتخاب کند ،در قسمت دوم در ابتدای هر سوال یک داستان ساختگی
هیجانی آورده شده که از آزمودنی خواسته می شود تا پاسخ خود را با توجه به داستان انتخاب کند .از آنجا که این داستان ها با
فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد ،بنابراین از قسمت اول این آزمون استفاده شد.ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش  %14است.
یافته ها
جدول شماره ( ،)1میانگین و انحراف معیار دانشجویان را در هریک از متغییرهای سالمت روان ،هوش هیجانی و سالمت روان به
تفکیک جنسیت نشان می دهد.
جدول  ( 1میانگین و انحراف استاندارد دانشجویان در هریک از متغییر های سالمت روان ،هوش هیجانی و تاب آوری)

میانگین
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نتایج جدول (  )2نشان می دهد که بین هوش هیجانی با نمره سالمت روان ،همبستگی منفی و معناداری در سطحP 0/05وجود
دارد؛ یعنی با افزایش هوش هیجانی نمره سالمت روان کاهش می یابد ( سالمت روان بیشتر) همچنین بین تاب آوری و نمره
سالمت روان نیز همبستگی منفی معناداری در سطح P 0/05وجود دارد که این یافته ها با فرضیه پژوهشی ما مبنی بر اینکه
بین هوش هیجانی و تاب آوری با سالمت روان رابطه معنادار وجود دارد هماهنگ است.ارتباط منفی معنادری نیز بین نمره های
هوش هیجانی و تاب آوری با افسردگی ،اضطراب ،اختالل در عملکرد اجتماعی و عالیم جسمانی ( مولفه های سالمت روان) به
دست آمد.جدول (  ) 2ماتریس همبستگی متغییرهای هوش هیجانی ،تاب آوری و سالمت روان را نشان می دهد.
جدول  ( 2ماتریس ضریب همبستگی برای میزان ارتباط هوش هیجانی ،تاب آوری و سالمت روان)
متغییرها

1

2

3

4

0

1

1

هوش هیجانی

1

2

تاب آوری

**%30

1

3

سالمت روان

**-%04

**-%44

1

4

نشانه های جسمانی

**-%41

**-%40

**-%13

1

0

اضطراب

**-%44

**-%13

**%14

**%11

1

1

اختالل در عملکرد
اجتماعی

**-%40

**-%33

**%12

**%41

**%41

1

1

افسردگی

**-%31

**-%33

**%10

**%43

**%11

**%01

1

1

1

** همه متغییر ها در سطح P 0/05معنادار می باشد.

همچنین به منظور پیش بینی سالمت روان بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری از روش رگرسیون چند متغییری استفاده شد که
نتایج در جدول (  )3ارایه شده است .در جدول شماره ( )3از شیوه رگرسیون همزمان برای تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر سالمت
روان بهره گرفته شده است.برپایه یافته های تحلیل واریانس و شاخص های آماری رگرسیون هوش هیجانی و تاب آوری بر سالمت
روان ،میزان  Fبه دست آمده معنادار است( ) P 0/05،F=21/34و این دو متغییر می توانند تغییرات مربوط به سالمت روان را
پیش بینی کنند .همچنین رابطه این دو متغیر با سالمت روان معنادار است (  (r= %11و در مجموع  %30سالمت روان را تبیین می
نمایند(  .)Adj =%30همچنین در پاسخ به پرسش پژوهش درباره توان پیش بینی وزن دو متغییر پیش بین هوش هیجانی و تاب
آوری در پیش بینی سالمت روان ،ضریب های استاندارد و غیر استاندارد بتا ارائه گردیده اند ( .جدول .)4با توجه به جدول () 4
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مقدار ضریب استاندارد شده متغییر هوش هیجانی Beta=-%43و مقدار ضریب استاندارد متغییر تاب آوری Beta=--%23وزن
هریک از متغغیر ها در پیش بینی متغییر سالمت روان مشخصص می گردد و با توجه به مقدار بیشتر ضریب بتای هوش هیجانی
نسبت به متغییر تاب آوری ،این متغییر پیش بینی کننده قویتری در تحقیق حاضر می باشد و می توان گفت تغییری به اندازه یک
انحراف معیار در هوش هیجانی موجب  -%43انحراف معیار تغییر در میزان سالمت روان دانشجویان می شود  .عالمت منفی قبل
این ضرایب نشان دهنده رابطه منفی این دو متغییر با سالمت روان است و این دو متغییر به طور منفی سالمت روان را پیش بینی
می کنند.به طوری که با افزایش هوش هیجانی و تاب آوری نمره سالمت روان کاهش می یابد( که این به معنا افزایش سالمتی
است).با توجه به جدول (  )4و براساس متغییرهای پیش بین معنادار معادله رگرسیون به صورت زیر می باشد:
( تاب آوری

) % 23

)% 43

( هوش هیجانی

 =30/41سالمت روان  :مدل

جدول سه ( پیش بینی سالمت روان بر اساس هوش هیجانی و تاب آوری با استفاده از روش ورود مکرر)
متغییر مالک

متغییرهای پیش
بین

همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

سالمت روان

هوش هیجانی و
تاب آوری

%11

%31

%30

تحلیل واریانس ((F

21/34

سطح معناداری

()1/111
P 0/05

جدول چهار(ضرایب بتا هریک از متغییر ها)
متغییرهای پیش بین

𝛽 B

مقدار ثابت

30/41

هوش هیجانی

-%43

-%43

تاب آوری

-%21

-%23

T

سطع معناداری

11/141

1/111

-0/141

1/111

-3/312

1/111

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و تاب آوری با سالمت روان در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام
گرفت .همانطور که در جدول ( ) 3مشاهده می شود مقدار  Fبرابر با  21/34بوده که در سطح  1/111معنادار گردیده و چون سطح
معناداری قابل قبول کمتر از  %10است ،بنابراین نتیجه می گیریم که متغییر های پیش بین ،می توانند متغییر مالک را پیش بینی
کنند .از طرفی ار تعدیل شده برابر با  %30گردیده به این معنا که متغییرهای پیش بین ،می توانند  30درصد از تغییرات متغییر
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سالمت روان را پیش بینی کنند.همچنین در پژوهش حاضر رابطه منفی معنی داری بین نمرات آزمودنی ها در هوش هیجانی و تاب
آوری با نمرات سالمت روان به دست آمد .نمره منفی بین این متغییرها به علت تفاوت در تفسیر جهت نمره گذاری می باشد .به
طوری که در آزمون سالمت روان نمره کمتر نشانه وضعیت بهتر بوده و در آزمون هوش هیجانی و تاب آوری هر چه نمره بیشتر
باشد نشان دهنده این است که فرد از هوش هیجانی و تاب آوری بیشتر برخوردار می باشد .از این رو می توان گفت که با افزایش
هوش هیجانی و تاب آوری ،سالمت روان در دانشجویان افزایش می یابد.یافته پژوهش حاضر در مورد رابطه بین هوش هیجانی و
سالمت روان در راستای پژوهش های) ,Slaskiand Cartwright(2002),,Parker(2004سورشجانی ( ،)1311تهرانی و
همکاران (  )1331است .این پژوهش ها گویای آن هستند که هوش هیجانی با سالمت روان رابطه معناداری دارد و به عنوان یک
عامل سازگاری ،تاثیرات منفی استرس را کاهش می دهد و پیش بینی خوبی برای موفقیت زندگی است.
در توجیه تاثیر هوش هیجانی بر سالمت روان Bar-on(2007) ،معتقد است در هوش هیجانی مهارت هایی وجود دارد که پردازش
اطالعات هیجانی را تسهیل و باعث انسجام فکر می شود.بنابراین افرادی که به احساسات خود توجه کرده و آن را شناسایی و درک
می نمایند و حالت خلقی خود را باز سازی می کنند ،می توانند تاثیرات اتفاقات استرس زا را به حداقل رسانده و به راحتی با آن ها
مقابله کنند و در نتیجه از سالمت جسمی و روانی بیشتری برخوردارند  .شورجانی (  )1311نیز معتقد است افرادی که هوش
هیجانی باالیی دارند توانایی بهتری برای مقابله با استرس داشته و در هنگام تنش کمتر دچار بیماری می شوند.
یافته های پژوهش حاضر در زمینه رابطه تاب آوری و سالمت روان با پژوهش های et al (2003) Beasly,Inzlicht et al
)(2006) et al,Connor and Davidson (2003),Friborg، (2006رحیمیان و اصغر نژاد ( ) 1311همخوانی دارد .این
پژوهش ها گویای آن هستند که افراد دارای تاب آوری باال ،در شرایط سخت و تهدید آمیز ،دارای سالمت روان بیشتری
هستند Friborg et al (2006).در زمینه تاثیر تاب آوری بر سالمت روان بر این باورند که تاب آوری ،ظرفیت و توانمندی افراد
برای تغییر،صرف نظر از خطرات تهدید کننده را افزایش می دهد Connor and Davidson (2003).تبیین دیگری در مورد
رابطه تاب آوری با سالمت روان دارند و آن نقش باورها و ارزش های معنوی در سالمت روان است.معنویت به عنوان یکی از موئلفه
های تاب آوری  ،می تواند از یک سو به مشابه سپر ،مقاومت فرد را در برابر استرس های زندگی افزایش دهد و از سوی دیگر به
منزله سازش و انطباق پذیری مثبت ،فرد را به تعالی و کمال برساند..به عبارتی هریک از باورها و ارزش های معنوی مربوط به تاب
آوری به نحوی با بهبود شاخص های سالمت روان در ارتباط قرار می گیرد .همچنین BenettiandKambouropoulos
) (2006براین باورند که تاب آوری از طریق افزایش سطوح عاطفه مثبت باعث تقویت حرمت خود و مقابله موفق با تجربه های
منفی ،و درنتیجه بهبودی سالمت روان می گردد.به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و تاب
آوری با سالمت روان ارتباط معناداری وجود دارد و هوش هیجانی و تاب آوری سالمت روان را پیش بینی می کنند.پژوهش زیر با
محدودیت هایی به شرح زیر همراه بود:
.1زیاد بودن شمار پرسش های پرسشنامه به طوالنی شدن زمان اجرای آن انجامید که می توانست بر میزان دقت پاسخ های
شرکت کنندگان اثر بگذارد
 .2از آنجا که این مطالعه روی دانشجویان دانشکده پزشکی اصفهان انجام شده است ،نتایج آن را نمی توان به دانشجویان سایر
دانشگاه ها تعمیم داد
پیشنهادات
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 .1پیشنهاد می شود این تحقیق با حجم بزرگتر و با ویژگی های متفاوت انجام شود تا بتوان با اطمینان بیشتری از نتایج
تحقیق استفاده کرد.
 .2به مسئوالن دانشگاه پیشنهاد می شود که جهت افزایش توانمندی های هوش هیجانی و تاب آوری کارگاه های آموزشی
دایر گردد.
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