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Background and Objectives: The coronavirus outbreak in 2020 led to the closure of schools and 
the subsequent expansion of cyberspace education. Meanwhile, students, parents, and teachers 
who have the most impact and relationship with the education system faced various challenges in 
e-learning in the Corona era. This study was conducted to understand the advantages and 
disadvantages, challenges and receiving comments and suggestions of these three groups regarding 
virtual education. 
Methods: The study population was all teachers, parents, and elementary school students in Kalat 
city. First, primary schools were divided into two groups, semi-privileged and non-privileged. Then 
six students, six teachers from each group were selected, and data were collected through semi-
structured interviews. Interviews were analyzed using the content analysis method. 
Findings: The findings showed advantages such as adapting to technological advances, benefiting 
from various teaching methods, and promoting student self-direction, and disadvantages such as 
lack of facilities and ignorance of the correct teaching methods in cyberspace. The main challenges 
of the three groups considered in the research were Internet problems and lack of sufficient 
equipment, lack of familiarity with the work process in cyberspace, evaluation in cyberspace, and 
lack of adequate feedback to fix students' problems. Strategies such as using reverse education, 
informing parents and providing opportunities for their active participation, making production 
content attractive were also proposed for the effectiveness of virtual education. 
Conclusion: This research has in fact highlighted the voices of teachers, students and guardians in 
Corona education. Considering the findings of this research and reflecting on the commonalities and 
differences between them in different groups, we will have a forward movement for virtual 
education (even as a supplement to face-to-face education). 
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تعطیلي مدارس و به دنبال آن آموزش با استفاده از فضای مجازی را   2۰2۰شیوع ويروس کرونا در سال پیشینه و اهداف: 

های  در اين میان دانش آموزان، والدين و معلمان که بیشترين تاثیر و ارتباط را با نظام آموزشي دارند با چالش .گسترش داد

ها و همچنین مختلفي در آموزش مجازی در دوران کرونا مواجه بودند. اين پژوهش با هدف درک مزايا و معايب ، چالش

 زش های مجازی انجام گرفت. دريافت نظرات و پیشنهادات اين سه گروه در خصوص آمو

جامعه پژوهش تمامي معلمین، والدين و دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان کالت بودند. ابتدا مدارس ابتدايي  روش ها:  

ولي انتخاب و از طريق مصاحبه    ۶معلم   ۶دانش آموز    ۶به دو گروه نیمه برخوردار و نا برخوردار تقسیم و سپس از هر دسته 

 ها با روش تحلیل مضمون تجزيه و تحلیل شد. ها گردآوری گرديد. مصاحبهساخت مند دادهنیمه 

های متنوع تدريس و ارتقای يافته ها نشانگر مزايايي همچون همسو شدن با پیشرفتهای فناوری، بهره مندی از شیوهها:  یافته

ه های صحیح آموزش در فضای مجازی بود. چالش  خود راهبری دانش آموز و معايبي همچون نبود امکانات، ناآگاهي از شیو

های عمده سه گروه مد نظر در پژوهش، مشکالت اينترنت و نبود تجهیزات کافي، عدم آشنايي با فرآيند کار در فضای مجازی،  

ارزشیابي در فضای مجازی و عدم بازخورد کافي جهت رفع اشکال دانش آموزان عنوان شد. همچنین راهکارهايي همچون 

فاده از آموزش معکوس، آگاه نمودن اولیا وفراهم نمودن فرصت مشارکت فعال آنان، جذاب نمودن محتواهای تولیدی نیز است

 جهت اثربخشي آموزش های مجازی مطرح گرديد. 

بادرنظرداشتن است.  گر نموده آموز و ولي را در آموزش دوران کرونا جلوهاين پژوهش درواقع صدای معلم، دانشگیری:   نتیجه

مجازی )حتي جلو برای آموزشبههای مختلف، حرکتي روهای اين پژوهش و تامل در وجوه اشتراک و افتراق آنها در گروه يافته

 بعنوان مکمل آموزش حضوری( خواهیم داشت.
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 مقدمه

 ياجتماع  گذاریاعالم شددد و فاصددله يجهان  رگیهمه  یماریب کي  عنوان  به  2۰2۰مارس   12در  کرونا  روس يو

  یر یادگي  یفضداها ريمدارس و سدا  يلیشدد وتعط  رفتهيمشدکل پذ  نياز ا  یریجلوگ  برای هااز مکان  یاریدر بسد

  برای  هامدارس و دانشددگاه  يلی(. از آغاز تعط2۰2۰قرار داد)سددازمان ملل،  ریدرصددد از مناطق را تحت ت ث  ۹4

  در  و  منزل  در  هاتداوم آموزش   یبرا  يلیتحصددد  هایبرنامه یو اجرا  نيدغدغة تدو  ،یماریب نيکمک به حذف ا

شدده اسدت  ليهم آموزش و پرورش تبد   يعني  يآموزشد های¬چالش نظام  نيبه بزرگتر يخانگ   نةیقرنط ط شدراي

 (.13۹۹ ن،يو فرد يمی)سل

 وهیشددد نيبود.در ا  یمجداز یفضدددا  قيآموزش، آموزش از طر  یبرا یجدد   هدایندهياز گز  يکي  ط،يشدددرا نيا  در

که بخواهد با گذر   يهر زمان  ،يلیکرده و در طول سدال تحصد  افتيدروس را به صدورت برخط در  ریآموزش، فراگ

 ،يخانیبرومند و عال  ،یاریکند )عل  افتيوارد کالس شدده و مطالب را در  تواند يم  شدود،یداده م  یکه به و  ایواژه

1388.) 

روش    نموثرتري عنوان  به  ونسدکوي  یاز سدو  2۰۰5در سدال    یمجاز  یبر فضدا  يمبتن  يآموزشد  هایروش  هرچند 

  یمناسب فناور   یهارساختياز ز  یاری( فقدان بس13۹۹  ن،يو فرد  يمسلی)است  شده  يمعرف  یریادگي-ياددهي

همچون   هیاول  زاتیتجه  دو نبو سو  کياطالعات در معلّمان از    یاطالعات در کشور و آماده نبودن مهارت فناور

مشدکالت   ناي  برخوردار  را بوجود آورد. در مناطق کم  یادزي مشدکالت  و هاچالش  گريد  یاز سدو  ليتبلت و موبا

  يو سدبب سدردرگم  سدتین  رپذيامکان  يکه تحقق عدالت آموزشد  ایدرجه خود وجود دارد  به گونه  نيشدتریدر ب

 .گردديو معلمان م نوالدي آموزان،دانش

و    ری تاث نيشدتریو معلمان درنظر گرفت. چراکه ب  اءاولی  آموزان،دانش  توانمي  را  پرورش وآموزش  ياصدل  نفعانيذ

و    نياز بهتر يکيآنها،   یها  دگاهي)مدارس( دارند. توجه به نظرات و د  يسده گروه با نظام آموزشد  نيارتباط را ا

 سددوی  از  راهکارها  و  حلراه  افتنيو   سددو کيموجود از  هایچالش  و  مشددکالت  درک جهت هاروش   نيموثرتر

 است.  گريد

نقطده نظرات و    افدتيددر  زیموجود در آموزش دوران کروندا و ن  یپژوهش بدا هددف درک چدالش هدا  نيدر ا  لدذا

 ايمزا  زه،یآموزش و پرورش، با هر سده گروه گفتگو انجام گرفت. عوامل مربوط به انگ   ياصدل  نفعانيذ شدنهاداتیپ

مقوالت مستخرج    ،یشنهادیپ  یآن و در آخر راهکارها  هایو چالش  یمجاز  يابیارزش   ،یآموزش مجاز  بيو معا

 .د يگرد يبررس  نیکه از منظر هر گروه از مخاطب باشد يپژوهش م نيا نمخاطبی بااز مصاحبه 

 

 پژوهش شرو

(  1۹78)   ای کاليزی بوده که از الگوی هفت مرحله  کیفي و از نوع پديدارشناسي  های پژوهش جزء پژوهش  اين

  سپس   و   پرداخته   هامطالعه همه پاسخ  به   ابتدا   در و، پس از انجام مصاحبه،  الگ   اين  است. بر اساس استفاده شده

استفاده    ساختمند مصاحبه نیمه  از   موضوع  پیرامون  کنندگان  مشارکت  های و قرائت  توصیفات   آوریجمع  به  اقدام

 کالت  شهرستان  ابتدايي مقطع  آموزاندانش  و  والدينمعلمان،  در اين پژوهش تمامي  . جامعه آماری  شده است

در ابتدا باتوجه به وضعیت    استفاده شد.  از رويکرد هدفمند مالکي و معیار اشباع نظری نمونه  بودند. برای انتخاب  

نیمه به دو دسته  از  برخورداری، مدارس  نفر  از هر دسته، شش  نابرخوردار تقسیم شده و سپس  و  برخوردار 
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شرط انتخاب، تمايل به   نفر انتخاب شدند.  18موع  آموز و درمجمعلمان، شش نفر از اولیاء و شش نفر از دانش

مندی و داشتن اطالعات کافي از روند آموزش سال گذشته بود. يعني افرادی انتخاب  ، دغدغهشرکت در پژوهش

ها و  بودند و با چالش  nformation richi   1بورگ و گال شدند که دارای اطالعات فراوان و به تعبیر گال،

 مشکالت آموزش بخوبي آشنا بودند.  

  صدوت برای افراد در فضدای مجازی  براسداس هماهنگي قبلي )بصدورت تلفني يا پیام( موضدوع گفتگو بصدورت

سدازی و تجمیع  به صدورت متن يا صدوت در قالب يک مجموعه عینا پیاده  نیز های ارائه شددهشدد. پاسدخ ارسدال

 .گرديد 

پژوهش، عدم اجبار در پاسدددخ، عدم  هایحات الزم در مورد اهمیت و هدفارائة توضدددی مالحظات اخالقي، با

آموزان، محرمانگي و عدم افشدای نظرات، اطمینان از حذف والدين و دانشمعلمان،  دريافت مشدخصدات فردی  

های صدوتي پس از يادداشدت، اسدتفاده از نتايظ نظرات صدرفا جهت ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و اطالع  فايل

اطمینان از صدحت تفسدیر و برداشدت پژوهشدگران از ااهارات هر  برای پژوهش به والدين رعايت گرديد. نتايظ

گرفته و صدحت تفسدیرها با نظر وی بررسدي و درصدورت نیاز   در صدورت نیاز، با ايشدان تماس  کننده،  شدرکت

 .اطالعات اشباع شد  مصاحبه، 18 تغییرات الزم انجام شد. در نهايت پس از

شدناسدايي شدده مجددا مورد بح  و   صدورت پذيرفت. مضدامین  با اسدتفاده از روش تحلیل مضدمونها  دادهتحلیل  

 از اسدتفاده با هاحاصدل گرديد. اعتبارداده  بررسدي قرار گرفتند تا در نهايت روی مقوالت اسدتخراج شدده توافق

آوری  يت دقیق جريان جمعبا هدا از طريق خودبازبیني پژوهشدددگران و اعتمادپذيری  ت يیدپذيری هایتکنیک

تعیین شدد. عالوه بر پژوهشدگران، متن مصداحبه در اختیار متخصد     اطالعات و همسدوسدازی پژوهشدگران

  و مقايسددة با مقوالت های ارائه شدددهمقوالت فرعي از پاسددخ ديگری قرار داده شددد. پس از اسددتخراج دوباره

 تخص  موضوعي ايجاد شد.توسط پژوهشگران، همسويي نگرش پژوهشگران و م شده استخراج

 

 هایافته

 مربوط به انگیزه : عوامل  1 جدول

 

بخش در آموزش دوران کرونا، از نظر اولیاء و  طور که در جدول فوق نمايانگر است، عوامل بیروني انگیزههمان

های دقیق و  مند با پیگیریباشد. معلمان دغدغههای آموزشي وی ميآموزان، مربوط به معلم و فعالیتدانش

ی انگیزه،  آموزان و اولیاء شدند. در میان عوامل از بین برندهنشی بیشتر در بین دامستمر، باع  ايجاد انگیزه 

 
1 . gall, borg, gall 

 عوامل بیروني  عوامل دروني   تجهیزات و امکانات  مخاطب  مقوله 

عوامل انگیزه  

 بخش 

 معلم

 

 رشد حرفه ای در شرايط جديد تدريس 
تقدير و ارزيابي از کار   -تنوع در تدريس 

 معلم

 همراهي و تعامل معلم با والدين  رشد تحصیلي فرزند  ولي

 تالش معلم  پیشرفت تحصیلي  آموز دانش 

 بر عوامل  انگیزه
 معلم

   نبود تجهیزات و امکانات 

 )گوشي، تبلت، اينترنت( 

 عدم همکاری والدين  عدم تسلط بر شیوه های تدريس مجازی 

 مشغله ی کاری  ---  ولي

 کم کاری معلم در تدريس  عدم وجود رقابت در تحصیل  دانش آموز 
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نبود تجهیزات و امکاناتي همچون موبايل، تبلت و اينترنت عاملي مشترک بود. عوامل بیروني از بین برنده ی  

- ددهيدهنده اهمیت اين دو عنصر )ولي، معلم( در فرايند ياانگیزه، مربوط به معلم و ولي است. اين موضوع نشان

 يادگیری است.   
 مزایا و معایب آموزش مجازی : 2 جدول 

 

مي را  مخاطب  گروه  سه  ديد  از  مجازی  آموزش  مزايای  مجموع  در  باال،  جدول  با  طبق  شدن  همسو  توان 

های متنوع تدريس و فرصت چندبار ديدن کلیپ آموزشي در طول  مندی از شیوهای فناوری، بهره هپیشرفت

ترين معايب آموزش مجازی که هر سه گروه  خودراهبری دانش آموز دانست. يکي از اصليشبانه روز و ارتقاء  

های صحیح آموزش  باشد. از سوی ديگر ناآگاهي از شیوهاند، نبود امکانات )موبايل، اينترنت و...( مياذعان داشته

 است. آموزان و معلمان شدهانگیزگي در دانشدر فضای مجازی باع  بي

 

 های ارزشیابی درآموزش مجازی : چالش3 جدول

 

پرچالش از  مجازی،  فضای  در  نبود  ارزشیابي  و  اينترنت  مشکالت  فوق،  جدول  طبق  است.  موضوعات  ترين 

آموزان، اولیاء  ترين دردسرهای دانشتجهیزات کافي و عدم آشنائي با فرايند کار در فضای مجازی، يکي از مهم

 تجهیزات  يادگیری -عوامل مربوط به ياددهي  عوامل فردی  مخاطب  مقوله 

مزايای  

آموزش  

 مجازی 

 معلم
بهره مندی از آموزش های معلمان باتجربه  

 و تبادل تجارب بدون محدوديت جغرافیايي

رسان آموزشي در آموزش،  تنوع در تدريس ، ورود پیام 

 استیکرهای تشويقي فضای مجازی استفاده از 

استفاده از پیشرفت  

 های فناورانه 
 درجريان قرار گرفتن از شیوه آموزش معلم ولي

آموز در طول شبانه روز . تنوع در  تعامل معلم با دانش

 آموزش

 ارتقاء خودراهبری  آموز دانش
دسترسي شبانه روزی به آموزش در منزل. وجود انواع راه  

 يادگیری دروس. مشاهده ی چندين باره ی درس های 

معايب  

آموزش  

 مجازی 

 معلم
رعايت چارچوب های ناشي از حضور والدين  

 . درگیری شبانه روزی معلم 

 عدم تعامل دوسويه 

ارائه محتوا بصورت سخت و جدی.  

تکرار مطالب برای دانش آموزان  

غايب و کسل شدن دانش آموزان  

همیشه حاضر. کند نويس شدن  

 نش آموزان دا

نبود امکانات برای  

ساخت کلیپ  

آموزشي. اينترنت  

)نبود، اختالل(  

نداشتن موبايل و  

 تبلت
 ولي

عدم تحقق عدالت آموزشي بدلیل نبود  

 اينترنت و موبايل 

ورود زودهنگام فرزندان به فضای  

 مجازی 

 کامل عدم ارائه تدريس جذاب و  کاهش انگیزه و عدم رغبت به مطالعه  آموز دانش

 چالش رواني  عدم صداقت  عدم آگاهي  تجهیزات  ب مخاط مقوله 

های  چالش

ارزشیابي در  

آموزش  

 مجازی 

سرعت   معلم

پائین  

اينترنت  

نبود چند  

گوشي و يا  

تبلت در  

 منزل

عدم آشنائي با نحوه کم  

کردن حجم فیلم و ارسال  

 آن و ... 

نبود روش مناسب برای  

 رفع اشکال . 

عدم ارزشیابي صحیح و  

سواالت نادرست  استفاده از 

 موجود در اينترنت 

همکاری و پاسخ دادن والدين در  

 ارزشیابي ها 

نداشتن انگیزه رقابت به علت اطمینان  

 از رفتن به پايه باالتر. 

 آموزان ايجاد استرس زياد برای دانش عدم برگزاری ارزشیابي صادقانه  ولي

 دانش آموز 

آموزان که منجر به بي  تقلب دانش

آموزی که درس  عدالتي بین دانش

 شد. خواند ميخواند و نميمي

ارائه بازخورد دير هنگام از سوی معلم.  

عدم توجه به اشکاالت دانش آموزان و  

رد شدن از مسائل .  وقت گیر بودن  

نوشتن سواالت. نديدن دوستان و نبود  

 . رقابت
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آموز و کمک نامحدود اولیاء،  دانشاست. از سوی ديگر تقلب توسط  های مجازی بودهو معلمان در زمان ارزشیابي

های غلطي  است. چالش ديگر، استفاده نادرست معلمان از شیوههای مجازی را زير سوال بردهاصالت ارزشیابي

)که حتي ممکن است نامتناسب و ناصحیح باشد( و عدم بازخورد کافي جهت    همچون ارسال تصوير سواالت

 باشد.آموز ميرفع اشکال دانش

 
 راهکارهای پیشنهادی جهت اثربخش نمودن آموزش مجازی  :4 جدول

  راهکارها   مخاطب  مقوله 

راهکارهای  

پیشنهادی جهت  

اثربخش نمودن  

 آموزش مجازی 

 معلم
يادگیری معکوس . استفاده از روش ترکیبي ) حضوری . مجازی ( . توجیه و آموزش    –استفاده از آموزش معکوس 

 والدين . استفاده از چند روش برای ارزشیابي ) تلفني، تصويری، پروژه، مدادکاغذی و ... (

 ولي
تصويری در زمان  حضور همیار معلم ها توسط دانش آموزان و اولیا . آموزش مجازی برای والدين  . برقراری ارتباط 

 ارزشیابي. 

 دانش آموز 

استفاده از بازی و ابزارهای کمک آموزشي در ساخت کلیپ ها . تدريس توسط خود معلم بصورت ويس و يا برقراری  

تماس تصويری . تشکیل گروه های دانش آموزی در فضای مجازی جهت ايجاد روابط دوستانه توجیه اهداف و  

های عملي و تحقیق و  . ارائه کار بصورت پروژهنفرانس و بیان مطالب توسط دانش آموزان ارائه کانتظارات از بچه ها . 

 پژوهش

 

اثربخشي آموزش   نويني همچون آموزش معکوس را ضامن  از رويکردهای  باال، معلمان استفاده  طبق جدول 

مشارکت فعال در آن را  خود از اينگونه آموزشها و فراهم نمودن فرصت    دانند. اولیاء افزايش آگاهي مجازی مي 

آموزان افزايش جذابیت تولیدات الکترونیکي و نیز ارتباط  دانند. دانشاز راهکارهای اثربخش آموزش مجازی مي

 دانند.مستقیم مجازی با معلم را مواردی تاثیرگذار در آموزش مجازی مي 

 

 گیرینتیجهبحث و 

پايان پیشنهادات    های ارزشیابي و در معايب آموزش مجازی، چالشدر اين پژوهش عوامل موثر بر انگیزه، مزايا و  

 ی راهکارهايي درجهت اثربخش نمودن آموزش مجازی اهداف فرعي اين پژوهش بود.  و ارائه 

و دانش معلمان  اولیاء،   ( اين پژوهش  نظر  مورد  با مخاطبین  راستای  در گفتگو  زير در  ( پیشنهادات  آموزان 

 گردد: اين پژوهش پیشنهاد ميمقوالت مطرح شده در 

 با توجه به اثرگذاری زياد معلم، توجه به انگیزه های دروني و بیروني معلم حائز اهمیت است. ( 1

ی والدين از سوی  استفاده از ارفیت همساالن با توجه به اثرات مثبت آن در يادگیری از يکسو و مشغله (  2

 .جهت تثبیت و پیگیری يادگیری باشد ی جايگزين و مطلوبي در تواند گزينه ديگر، مي 

های حضوری  حتي در دوران پساکرونا بدلیل ايجاد تنوع در  همراه بودن آموزش مجازی در کنار آموزش (  3

 آموزش. 

تر در  های کامل و مستمر در راستای توانمندسازی معلمان جهت تدريس هرچه بهتر و کاملارائه آموزش (  4

 فضای مجازی. 

 ها درخصوص نحوه کنترل فرزندان در فضای مجازی خانوادهآموزش ( 5
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دانش(  ۶ با  معلم  مستقیم  و  مستمر  ارتباط  موارد  :  آموزبرقراری  از  معلم،  تصوير  نديدن  و  صدا  نشنیدن 

 آموزان اعالم شد. کننده از سوی دانشناراحت

عامل و گفتگويي دوطرفه، اولیاء  های مجازی، طي تدر ابتدای شروع آموزش :  های الزم به اولیاءارائه آموزش (  7

 های الزم را به آنها ارائه داد.  را از فرايند کار مطلع و آموزش 

ای و يا پاياني و استفاده از  فراهم نمودن تمهیداتي جهت برگزاری حضوری ارزشیابي حتي بصورت دوره(  8

 ای و ...(  های گوناگون )تلفني، تصويری، پروژه شیوه

ها به ارزشیابي برای يادگیری( راهکاری موثر در جهت حذف  بي )ارزشیابي از آموختهتغییر نگاه ارزشیا(  ۹

 تقلب و استفاده از سواالت مفهومي و عملکردی.  

ها همخواني دارد از جمله:  ی آموزش مجازی از نگاه مخاطبین اين پژوهش با ساير پژوهشمزايای عنوان شده 

امکان ارائه و فراگیری آموزش در هر زمان و مکان دلخواه  را  ترين مزايای آموزش مجازی  از مهم (  1383)  عبادی

ها، انتخاب دلخواه محتوای دروس، برخورداری از بهترين مشاوره آموزشي به صورت  حذف انواع محدوديت با

و سنجش میزان  هوشمند از طريق سامانه آموزشي، برخورداری بهترين شیوه ارزيابي و تحلیل فرايند آموزشي 

. کنجکاوی و ابتکار  استپیشرفت فراگیران، برخورداری از يک شیوه مطالعه انعطاف پذير که مطابق نیاز دانشجو  

 داند. دسترسي به تکنولوژی جديد مي

پژوهش از  بسیاری  با  نیز  پیشنهادی  نظرگیگلو،  راهکارهای  و  )پورغفار، جعفرزاده  از جمله  دارد  ها همخواني 

آموزان، ابتدا بايد خود والدين با فضای مجازی  والدين و دانش -در رابطه با فضای مجازیدارد  ي( اذعان م14۰۰

های  ولین ذيربط با همکاری فعاالن عرصه ارتباطات برنامهئگردد که مسو کار با آن را ياد بگیرند. پیشنهاد مي 

آموزان  تر بر استفاده بهینه دانشوبجامع به منظور آشنايي بهتر و صحیح والدين با فضای مجازی و نظارت مطل 

 .از فضای مجازی چه در امر تحصیل و چه در ساير کارکردهای فضای مجازی فراهم کنند 

چالشيافته بیان  در  پژوهش  اين  همچون  های  افرادی  پزوهش  با  نیز  مجازی  آموزش  و  های  گودرزوند 

آموز، کاهش سطح  ات معلم با دانشحذف چهره به چهره مالق( همخواني دارد که معتقدند  13۹۰)اسمعیلي

هزينه باال خريد و توسعه تکنولوژی و محدوديت در    ها،  آموزان در برابر امواج رسانه ايمني روح و ذهن دانش

های  های مخابراتي و ارتباطي، عدم تطابق کامل محتوای ارائه شده با نیازهای موجود، فقدان مهارتزيرساخت

توان برای اين شیوه  های ارتباطي و اجتماعي را ميزدن به مهارت تن و صدمهساخمديريتي و نظارتي، محدود

 آموزشي بر شمرد. 

 

 مشارکت نویسندگان
مقاله که در تمام مراحل پژوهش مشدارکت فعال داشدته  و نويسدنده مسدئول  سدرکار خانم صداحبي به عنوان نويسدنده اول 

  سدرکار خانم فائزه الیاسدي به عنوان نويسدنده دوم که در تمام امور مشدارکت کامل داشدته اسدت.  سدرکار خانم روضده  اند، 

 .اندنیز به عنوان نويسنده سوم در تمامي امور مشارکت داشته
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 تقدیر و تشکر
اين پژوهش ياريگر ما بوده اند تقدير و تشدکر مي نمايیم. اين پژوهش به صدورت علمي و  از تمامي کسداني که در انجام  

 با هزينه شخصي محققین انجام گرفته است.
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