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Rijk universiteit Groningen       
De Faculteit der Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen   
Vakgroep Sociologie          
Groningen 08 maart ’05 

 هموطنان ارجمند،
 به انجام وط به فوق ليسانسبه عنوان دانشجو در رشته جامعه شناسی در دانشگاه خرونينگن در چهارچوب تز مرب

برای انجام اين تحقيقات و رسيدن .   ادغام و سازگاری ايرانيان در جامعه هلند مشغول ميباشمميزان در رابطه با تحقيقاتی
شما  با پرکردن و شرکت در اين تحقيق علمی هم . به نتيجه مطلوب به همکاری و کمک همگی شما عزيزان نيازمندم

الزم به تذکر است که . کردخواهيد کمک هلندی و يا بهتر بگويم جامعه چند فرهنگی مان را/رانیخود و هم  جامعه اي
. پرسشنامه ها بعد از بازگشت بطور کامال نامشخص   بررسی خواهند شد  

 
،با تشکر فراوان  
  طاهره خرمی

Adres: Ossehoederstraat 2 
 9742 TM Groningen 
Tel:  050-5731747 
E-mail: khorrami2@gmail.com 

 
  . کندلطفا اين سواالت را فقط يکی از اعضاء خانواده پر 

  
          ابتدا چند سوال عمومی 

                  
  A1  جنسيت  

  □١              مرد
 □٢              زن

A2   در کجا متولد شده ايد؟ شما  
 □1              هلند

  □2              ايران  
  □٣            جای ديگری 

  
 A٣    شماسن               

  □١            سال   ٢۴ تا ١٧
  □٢             سال٣۴ تا ٢۵
  □٣             سال ۴۴ تا ٣۵
  □۴              سال۶۴ تا ۴۵

 □۵           سال ۶۵مسن تر از 
  

A4    درکجا زندگی ميکرديد؟ ايران در شما  
      □١    ١٠٠٫٠٠٠ با جمِعت بيشتر از شهرهای بزرگدر
  □٢   ١٠٠٫٠٠٠تا ١٠٫٠٠٠بين  با جمعيت  کوچکشهرهایدر
   □٣      ١٠٫٠٠٠ با جمعيت کمتر از روستادر 
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   A5   وضعيت تاهل شما چگونه ميباشد؟  
         □١                       متاهل 

  □٢         زندگی بدون همسر با فرزند
  □٣             زندگی مشرک

  □۴              مجرد
  

  . درس خوانده ايديا در ايران شاغل و را در صورتی پر جواب بدهيد که A7 وA6سواالت 
A6ن را با مدارک هلند مقايسه کنيديا( چه بوده ؟در ايران  شما  باالترين مدرک تحصيلی(   

  □١                بيسواد
     □٢               ابتدائی

  □٣             رشته های کارآموزی
        □۴                ديپلم

  □۵              فوق ديپلم
  □۶               ليسانس

    □٧              فوق ليسانس
  □٨               دکترا
                                                                        □٩                 غيره
A7     شغل شما در ايران چه بوده؟                                                                                                

        . ی نقطه چين بنويسيدلطفا جواب خود را رو
................................  

  . در صورتی که شغلی نداشتيد کداميک از موارد زير در مورد شما صدق ميکند
  □١            دانشجو، محصل 

  □٢          بيکار، در جستجوی کار
  □٣              رخانه دا

  □۴          بازنشست، معذور از کار
    A8  در صورتی که فرزند نداريد ( و يا فرزندانی هستيد که هنوز هم نزد شما زندگی کنند؟   دارای فرزنددر هلند ايا

    ) برويد١١لطفا به سراغ  سوال 
  □١             بله در نزد من

  □٢           بله ، اما نه در نزد من
  □٣          بله، بعضی ها هنوز نزد من

  □۴            ، فرزند ندارمخير
A9       ؟  شما دارای چند فرزند هستيد 

                                          يک           1□       

                  دو                                    2□          

                    سه                       3□                   

                 شتر       چهار و يا بي  4□                                       
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  A10ما تحصيالت فرزندان   ).فرزندانی که نزد شما زندگی ميکنند(  چه هست؟ در هلند ش

    
 فرزند اول        فرذند دوم              فرزند سوم       فرزند چهارم

    
 یابتدائ  1□   1□     1□     1□ 

                 □2   □2    □2   □2             کارآموزی

 دبيرستان              3□   3□    ٣□      3□                                     

فوق ديپلم               4□  4□     4□      4□                

ليسانس                5□          5□           5□    5□                           

 فوق ليسانس   6□       6□      6□      6□                   

 □7            □7               □7    □7  دکترا          
      ....................غيره    

                                                            
 A1١           هستيد؟مذهب  شما دارای کدام 

            
 مسيحی    1□   

مسلمان       2□         

 يهودی     ٣□       

زرتشتی     4□           

 بهائی    5□

 المذهب            ۶□              

 غيره    7□        
                      

ندگی ميکنيد؟  شما چه مدت است که  در هلند ز A 12 
  □1       سال  ۵ تا ١بين 
   □٢      سال ١٠  تا۵بين 

  □٣     سال    ١٠بيش از 
  
١٣ A داريد؟ در هلندینوع اقامت  چه                               
                                               □1     یهلند  مليت

                                   □٢     در پروسه پناهندگی         

                              □٣                ی      اخراج

  □۴              دعوتی                     
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  B1اگر همسر داريد ( ؟در هلند گذرانده ايد وهمسرتان شماه تحصيالتی چ(  

   همسرتان        شما             
Niveau 1     □1          □1 

Niveau 2     □2          □2 

Niveau 3     □3         □3   

Niveau 4     □4        □4  

NT1      □5          □5 

NT2      □6          □6 

LBO      □7         □7 

 8□         8□     فوق ديپلم 
 9□          9□      ليسانس 

 □10          □10      فوق ليسانس
   □11             □11        اردکت

   12□          12□   ……………………غيره 
 

 . در رابطه با کار و درآمدحال چند سوال

  C1اگر همسر داريد( ؟کار با مزد داريد شما و يا همسرتان  آيا (   

  همسرتان          شما         

 1□          1□    کار ثابت،بله

  □٢           □2      ، کار موقتیبله
  □٣          □٣   ،ديگر ندارمخير

  □۴          □۴      نه هرگز نداشتم 
  C2 اگر همسر داريد( يد؟آيا شما و يا همسرتان درس ميخوان (   

  همسرتان          شما        

 1□          1□      بله تمام وقت

  □2          □2     )نيمه وقت( بله ، شبانه

  □٣          □٣        خير

 C3  در صورتی که کار داريد( ) آگر همسر داريد( آيا شما و يا همسرتان در جستجوی کار هستيد؟(.  

  همسرتان          شما        

  1□          1□        بله

  □2           □2         خير
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  C4    ت مهممترين منبع در آمد ما چيس انوادگ ش   ؟ یخ

  1□         کار با مزد خودم

  □ ٢    همسرم دارای کار با مزد است
  □٣         هردو شاغل هستيم
  □۴       حقوق بازنشستگی
  □۴        بورس تحصيلی

    □۵       حقوق حاصل از بيکار شدن

  □۶      )سوشيا ل(حقوق بيکاری
  □٧      حقوق معذور از کار 

  □٨         هيچ مزدی دريافت نميکنم
C5 اگر همسر داريد( ؟کار داوطلبانه ميکنيد شما و يا همسرتان ياآ (    

  همسرتان          شما         

 1□          1□   ، هنوز هم بله

  □2          □2      بله قبال کرده ام
  □٣          □٣    خير
C6 داريداگر همسر ( ؟حقوق بيکاری دريافت ميکنيدشما و يا همسرتان آيا (    

     همسرتان       شما        

 1□          1□    بله 

 □2          □2     خير
C8خيلی از دوستان ايرانی من کار ميکنند . 

  1□        بله، همگی 

  □٢        بله، بعضی ها
    □٣        بله، تعداد کمی

 □۴         هيچکس،خير
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C9خيلی از افراد فاميل من کار ميکنند   .  
  1□        بله، همگی 

  □٢        ابله، بعضی ه
    □٣        بله، تعداد کمی

 □۴        خير هيچکس
  .اين سواالت در رابطه با ارتباطات و محل زندگی شماست

D1  بيشتر چه کسانی زندگی ميکنند؟ محله زندگيتان در     

  1□              تماما هلندی 

                   □٢                اکثرا هلندی  

 □ ٣                              قريبا مساویت
  □ ۴                        اکثرا خارجی  

  □ ۵                     خارجی تماما 
  

D2 ؟داريدهمسايگانتان رابطه  تا چه اندازه با       

 1□                    تقريبا هر روز 

 2□     ، معموال يک بار در هفته گاهی اوقات

  □3            بندرت 
 □۴                 هرگز

D3  و يا به ديدن شما ميايند؟ر هلندی ها ميرويد ديداچند بار به       

 1□   ، معموال يک بار در هفته و يا بيشتر اغلب

 2□    ، يک بار در ماه گاهی اوقات

  □3        شايد سالی يکبار، بندرت
  □۴               هرگز

D4  و يا به ديدن شما ميايند؟ميرويداقوام ايرانيتان   ديدارچند بار به       

 1□  ال يک بار در هفته و يا بيشتر، معمو اغلب

 2□    ، يک بار در ماه گاهی اوقات

  □3        و شايد سالی يکباربندرت 
 □۴               هرگز
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D5  و يا به ديدن شما ميايند؟ميرويد تان ايرانيآشنايان  ديدارچند بار به       

 1□  ، معموال يک بار در هفته و يا بيشتر اغلب

 2□    ه ، يک بار در ماگاهی اوقات

  □3        و شايد سالی يکباربندرت 
 □۴               هرگز

D6  آيا شما ميخواهيد ارتباطات بيشتری با هلندی ها داشته باشيد؟       

 1□      يشتر ببله ، 

 2□      است کافی خير، 

D7  آيا شما ميخواهيد ارتباطات بيشتری با ايرانيها داشته باشيد؟       

 1□      يشتر ببله، 

  2□       است کافی خير،

D8 اين سوال را در صورتی جواب بدهيد که فرزندان مدرسه  (   ؟آيا بچه های هلندی به نزد کودکان شما ميايند
   .  برو داريد و نزد خودتان زندگی ميکنند

       1□   )ای چند يار هفته( ، بطور معمولبله

 □٢       ، هر هفته اغلب
 □٣     ه بطور ميانگين يکبار در ما،گاهی
  □۴      ،  شايد چند بار در سالبندرت

 □۵        خير 
D9  اين سوال را در صورتی جواب بدهيد که (  ؟ت چگونه استماس و ارتباطتان با مدرسه فرزندانتانميزان

   .  فرزندان مدرسه برو داريد و نزد خودتان زندگی ميکنند

 □1         خوب
 2□         متوسط

  □3          خراب 
D10 آگر همسر داريد( ؟ عضو کلوپ ورزشی هستيدو يا همسرتان  شما آيا(    

    همسرتان          شما       

    1□     1□   بله 

 2□          2□   خير 
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D11  آگر همسر داريد( ؟ هلندی  هستيداجتماعی  ای، فرهنگی و عضو يک حزب سياسیشما و يا همسرتان آيا(  

  همسرتان          شما       

    1□     1□   بله 

  2□          2□   خير 

D12 آگر همسر داريد( ؟ايرانی هستيدفرهنگی و يا اجتماعی  ،آيا عضو يک حزب سياسی(     

    همسرتان          شما       

    1□     1□   بله 

 2□          2□   خير 

D13 فعاليتهائی از قبيل انجمن های محلی، سينما، تئاتر(؟يا درفعاليتهای  فرهنگی اجتماعی هلندی شرکت ميکنيدآ 
  )و غيره 

    همسرتان          شما       

    1□     1□   بله 

 2□          2□   خير 

  □٣           □٣      گاهی
D14   آيا شما و يا همسرتان در برنامه ها و فعاليتهائی که در انجمن های فرهنگی محالت برگزار ميشود شرکت

  ) اگر همسر داريد( ميکنيد؟

    همسرتان          شما 

    1□     1□   بله 

 2□          2□   خير 

   □٣           □٣      گاهی
D15 و ديگر فعاليتهايلدا  از جمله نوروز،( ؟ايا در فعاليتهای فرهنگی اجتماعی ايرانی شرکت ميکنيد (  

    همسرتان          شما       

   1□     1□   بله 

 2□          2□   خير 

 □3         □3    گاهی 
  

D16 آگر همسر داريد( شرکت ميکنيد؟   آيا شما و يا همسرتان در انتخابات سراسری (  
  همسرتان        شما        

  1□         1□      بله، هر بار رای داده ام

  2□         2□      گاهی رای ميدهم

  □ ٣         □ ٣   خير، هيچوقت رای نداده ام 
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ک افرادی که داری زندگی مشتر.اين سواالت  در رابطه با شيوه زندگی و نوع تنظيم روابط در درون خانواده ميباشد
  . نيشتند و يا بچه ندارند نيز ميتوانند به اين سواالت پاسخ بدهند

 
E1  نهائی در رابطه با مسائل مهم به عهده چه کسی است ؟ تصميم گيری      

       1□        مرد 

 □2         زن 
 □3       با مشورت با هم هر دو

E2 شپزی ميکند اغلب آچه کسی?        

         1□      اغلب، زن هرگزمرد

  □٢       مرد اغلب، زن گاهی اوقات
      □٣        مرد گاهی ، زن اغلب

  □۴        مرد هرگز، زن هميشه
         □۵        تقريبا مساویهردو 

E3     در خانه شما چگونه است؟ موقعيت مرد و زن در خانه    

 1□         برابر 

   2□        مرد بيشتر 

 3□        زن بيشتر 

E4 ؟ کسی استمسئو ليت کارهای خانه بعهده چه     

       1□       ، بيشترمرد

 □2       ، بيشترزن 
 □3       به يک اندازه هر دو

E5 ؟مسئوليت مالی  در خانه به  عهده چه کسی است      
      1□          مرد 

 □2           زن 
  □3       به يک اندازه هر دو 

E6  راقب بچه هااستمچه کسی?       

      1□          مرد 

 □2           زن 
  □3         با مشورت هر دو 
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E7  تحصيالت پسران مهمتر از تحصيالت دختران است .  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              ممخالف

 □۴           نيستمکامال مخالف 

E8  شان در اداره ادامه بدهندکارنميتوانند به زنان بعد از بچه دار شدن .  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 
E9   مراقبت کنداگر فرزند شما مريض باشد چه کسی در خانه ميماند تا از او.      

 1□          مرد 

  2□          .بستگی به شرايط دارد

 □٣          زن 
E10  مرد اجازه دارد همسرش را بزند يک.  

  1□         فقم کامال موا

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 
 

 . اين سواالت را همه ميتوانند پاسخ بدهند

F1 ساله ام  ميتواند خودش در رابطه با رشته تحصيلی تصميم بگيرد١  8فرزند .   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
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F2 ساله ام ميتواند خودش در رابطه با مزدی که دريافت کرده تصميم بگيرد١  8فرزند .    

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 

F3 ساله ميتواند مستقال زندگی کند 18دختر .   

  1□         ال موافقم کام

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

   □۴           نيستمکامال مخالف 

  اگر شما دارای فرزند نيستيد، در صورتی که فرزند داشته باشيد پاسخ شما به اين سواالت چيست؟ 

F4 فرزندان من ميتواند به استخر بروند.   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            ستمکامال موافق ني
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 

     

F5 د کننبفرزندان من ميتوانند همسر آينده خود را خودشان  انتخا.  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 

F6  دختر داشته باشندفرزندان من ميتوانند دوست پسر و يا.     

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 
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F7 فرزندان من ميتوانند به ديسکو بروند.    
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

         □۴           نيستمکامال مخالف 

 
F8 فرزندان من ميتوانند لباسشان را خودشان انتخاب کنند.   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

    □۴           نيستمکامال مخالف 

F9 نباشد ناهمگوننفرزندان من بايد به مدرسه ای بروند که با اعتقادات مذهبی م .    

  1□         کامال موافقم 

  □٢            ال موافق نيستمکام
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
 

 .در رابطه با اعتقادات مذهبی ميباشداين سواالت 

  G1   فرزندان من ميتوانند اسمشان را تعغير بدهند اگر بخواهند.   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴          يستم نکامال مخالف 
   G2 فرد مسلمان ازدواج کنندکیندان من بايد با زفر  .  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
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   G3ندان من بايد با ايرانی ازدواج کنندزفر . 
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              الفممخ

 □۴           نيستمکامال مخالف 
   G4 و زنان ميتوانند به همديگر دست بدهند مردها.   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
     G5  ؟تگرائی چيسهمجنس در رابطه با نظر شما  

  1□    انرا مي پذ يرم  نرمالنسی من به عنوان بک پديده ج

 2□     من مي پذ يرم ولی نرمال نيست 

  3□             پذيرم   نمیمن
 

  G6 و چگونه زندگی کندهرکسی ميتواند خودش تصميم بگيرد چه ميخواهد باشد  . 
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 

   G7قائلم و احترام من برای عقايد ، فرهنگ و مذهب ديگران ارزش.  
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
   G8ادامه بدهد مشترک همسر من ميتواند از من طالق بگيرد اگر نخواهد با من به زندگی .  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 
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   G9من صد در صد به فرهنگ و مذهب خودم پايبند هستم.   
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
G10    ايبند هستمپهلندی من صد در صد به فرهنگ.   

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
  G 11اگر هم همسر نداريد پاسخ شما به اين سوال چيست( .همسر من ميتواند به تنهائی به مسافرت برود(  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

  □۴           نيستمکامال مخالف 

  G12 رکسی بايد نظرش را بتواند بيان کند، همن به آزادی بيان معتقدم .  

  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

 □۴           نيستمکامال مخالف 
 
  Hاين سواالت در رابطه با تسلط به زبان هلندی ميباشد . 

 
H1   وضع زبان هلندی شما چگونه است ؟    

 1□        خوب 

 □2        مناسب 
 3□      نه خوب و نه بد 

 □4       خوب نيست 
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H2    ؟يک تماس تلفنی به زبان هلندی انجام بدهيدمستقال ميتوانيد آيا شما                                                      

 1□       بله

 2□     له، اما نه بدون مشکلب

 □٣       خير
H3  ؟هلندی بنويسيدزبان ميتوانيد مستقال يک نامه به آيا شما     

 1□       بله

 2□     بله، اما نه بدون مشکل

 □٣       خير
H4   ؟و فصل کنيدل و غيره خود را حمدرسه،  بيمارستان ،،وکيل مشکالت دکترمستقال ميتوانيد  آيا شما  

 1□          بله

 2□         بله، اما نه بدون مشکل

 □٣          خير
H5  ؟ آيا شما مشکلی در رابطه با خواندن روزنامه و چيزهائی از آين قبيل داريد  
  1□              بله 

    □٢              خير

    □٣          من هيچوقت روزنامه نميخوانم
   

  H6  آيا شما برای پر کردن فرمهای هلندی از کسی کمک ميگيريد؟   
  1□              بله 

  □٢              خير
 

H7    اگر همسر داريد( زبانی صحبت ميکنيد؟ چهبا با همسرتان  بيشتر (  
 1□         بيشتر ايرانی

 □2          بيشتر هلندی 
 □3            زبان  هردو

 
H8 آگر فرزندی در خانه داريد(   ؟فرزندانتان در خانه با چه زبانی صحبت ميکنيد   با(   

 1□         بيشتر ايرانی

 □2          بيشتر هلندی 
  □3            زبان  هردو
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  چند سوال در رابطه با وسايل تلويزيون  
  I  ؟گاه ميکنيدن  ی هلندیهاه چقدر به فرستند 

  □١               هميشه
 □٢          اغلب 
 □٣           گاهی 

  □۴            هيچوقت 
  Jچقدر به فرستند های خارجی نگاه ميکنيد . 

  □١               هميشه
 □٢          اغلب 
 □٣           گاهی 

  □۴            هيچوقت 
  چند سوال نهائی

   Kشما خود را بيشتر چه احساس ميکنيد.     
  1□       لندی بيشتر ه

 □2         هيچکدام 
 3□        و هلندیايرانیهردو 

 4□       ايرانیبيشتر
  L ؟شما آينده خود را در هلند ميسازيدايا   
  1□        بطور قطعبله 

 2□             ميکنم بله تالش

 □٣          خير 
  M ؟ران برگرديدميخواهيد  بعدا به ايآيا  
 1□          بله 

 2□               شايد

 □٣          خير  
 

  N از طرف جامعه ميزبان به اندازه کافی فرصت برای رشد کسب کرديدآيا شما?         
 1□         به اندازه کافیبله

 2□      .بله ، اما بشتر هم ممکن بود

 3□         .است خير کافی نبودهنه 
   O از طرف فاميل و ايرانی ها به اندازه کافی تشويق شديد که به پيشرفتتان ادامه بدهيد؟ آيا 
 1□         به اندازه کافیبله

 2□      بله ، اما بشتر هم ممکن بود

 3□          خير کافی نبودهنه 
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   P بودعالقه مندی من برای يادگيری زبان هلندی زياد .  
  1□         کامال موافقم 

  □٢            کامال موافق نيستم
   □٣              مخالفم

   □۴           نيستمکامال مخالف 
   Q ه و يا مهاجر شديد؟پناهندشما به چه دليلی    

  . شما ميتوانيد داليل بيشتری را انتخاب کنيد
 □1           سياسی 

   □2         اقتصادی 

 □3          تکميل خانواده
 □4           دعوت 

 □5           تحصيل 
 □6              غيره 
   Rچند سال داشتيد؟  هنگام ورود به هلند    
  1□              سال١٠ تا ١

      □٢                       سال ٢٠ تا ١٠

    □ ٣             سال  ٣٠ تا ٢٠

  □ ۴             سال ۴٠ تا ٣٠
  □۵            سال ۴٠مسنتر از 

  
 Sسازگاری با جامعه هلند در چند جمله بنويسيدتجربيات شخصی خود را در رابطه با مسئله ادغام و .  

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….  

، پيشنهادات تنظرا  T 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 
.از همکاری شما صميمانه متشکرم  

 طاهره خرمی


