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عاملی تأییدی، اعتبار و روایی مقیاس  تحلیلبررسی 

 در دانشجویاناجتماعی  خودکارآمدی

 2افسانه شهبازی راد، 1برزو امیرپور

 22/25/69تاریخ دریافت: 

 51/52/69تاریخ پذیرش: 

 چکیده
خودکارآمدی به عنوان یک عامل مهم در خودپنداره، نظریات انگیزشی و رفتارهای مرتبط با سالمتی در نظر 

ی بار و روایی مقیاس خودکارآمداین مطالعه با هدف بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعت گرفته شده است.

این مطالعه همبستگی از نوع اعتبارسنجی بود که  اجتماعی در دانشجویان ایرانی صورت گرفته است.

(، خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم 3254های خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران )پرسشنامه

های پیام نور دانشجوی دانشگاه 712در اختیار تفاوتی اجتماعی، پذیرش و همبستگی اجتماعی (، بی5661)

 رایبآزاد کرمانشاه که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند، قرار گرفت. دانشگاه کرمانشاه و کنگاور و 

، از روش همسانی درونی و برای سنجش روایی همزمان از همبستگی بین نمرات ابزارهای اعتبارمحاسبه 

فزار مورد اد. نرمگردیشدن روایی سازه نیز از روش تحلیل عاملی استفاده  مذکور استفاده شد. برای مشخص

جز ه های ابزار ببود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که اکثر گویه Amosو  SPSSها استفاده برای تحلیل داده

داشتند و  پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یکاز بار عاملی مناسب برخوردار بوده و  59و  6، 4،1های گویه

تواند حاکی از روایی عاملی نسبتاً مناسب این امر می. کردندهای مشاهده شده را تبیین درصد واریانس 24/47

. ضرایب همبستگی نشان داد که روایی همزمان مقیاس خودکارآمدی پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی باشد

ای با استفاده از روش آلفمسانی درونی نیز برای ه اجتماعی با دیگر ابزارهای مذکور در حد مطلوبی بود.
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مقیاس خودکارآمدی اجتماعی دارای . به دست آمد 79/2و  82/2ر یداکرونباخ و دونیمه کردن به ترتیب مق

 .های بالینی و پژوهشی استفاده کردتوان در موقعیتاعتبار و روایی مناسبی است و از این مقیاس می

 ، دانشجویحلیل عاملی تأییدی، خودکارآمدی اجتماعیاعتبار، روایی، تگان کلیدی: واژ

 قدمهم

به صورت اعتماد به قابلیت یک فرد در مدیریت یک موقعیت سخت و  5خودکارآمدی

، 3برگرهافتر، ویرتز و استری-شود )ندلجکویک، وبپفر، آیوسفلدفرسا تعریف میطاقت

ورهای با. ل انکار است(. نقش و جایگاه خودکارآمدی در بستر زندگی افراد غیرقاب3252

ای هخودکارآمدی قوی به عنوان یک منبع شخصیتی نیرومند در رویارویی با موقعیت

(. 3222، 2رابطه مستقیم و مثبت دارند )کیمنیز با عملکرد تحصیلی و  زا مطرح هستنداسترس

بر اساس تئوری شناختی اجتماعی، خودکارآمدی با اهداف، انتظارات و موانع محیطی درک 

، 1؛ کوبائو و دیوریو3251، 4ها، رفتارها و سالمتی مرتبط است )فرنچده در تنظیم محرکش

3251 .) 

 های مختلف و بر اساس حوزهبلکه در فرم یستندن یباورهای خودکارآمدی یک بُعد

(. یکی از ابعاد خودکارآمدی، جنبه اجتماعی آن 3222، 9)زیمرمن باشندمیعملکردی متغیر 

است  فردیشان در برقراری و حفظ روابط بینبرآورد افراد از تواناییاست که بیانگر 

(. خودکارآمدی اجتماعی معموالً به عنوان مهارت دریافتی و اطمینان در 3255، 7)گاردنر

 ،(. در واقع3221، 8سازی شده است )کاپرارا و استکاهای اجتماعی مفهومموقعیت

توانایی فرد در به راه انداختن و  رد دربارهخودکارآمدی اجتماعی یک اعتقاد منحصر به ف

ردی فاین شامل رفتارهایی از جمله گفت و گوی میان فردی است وداشتن روابط بیننگه

                                                           
1. Self-efficacy 
2. Nedeljkovic, Wepfer, Ausfeld-Hafter, Writz&Streitberger 
3. Kim 
4. French 
5. Kobau&DiIorio 
6. Zimmerman 
7. Gardner 
8. Caprara&Steca 
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های اجتماعی، ترویج روابط سازگارانه، مالقات افراد جدید، نمایش سالم در موقعیت

ان و )ایروزک شودیمهای گروهی ها و اثرگذاری متقابل در محیطعاطفی، گسترش دوستی

های مثبت اجتماعی تقویت (. خودکارآمدی اجتماعی روابط حمایتی را در زمینه3253، 5دنیز

، ندکنخود را مثبت و باالتر ارزیابی می جوانانی که روابط اجتماعی کارآمدکند و می

 (.3224، 3)تانگنسی، بامیستر و بون کمتری دارنداحساس ناتوانی 

 حاکیابزاروجود دارد که جملگی روانسنجی این  هایشاخصنهمطالعات اندک در زمی

( حاکی از 3222) 1نتایج مطالعه اسمیت و بتزباشند. میمقیاس مورد نظر  4اعتبارو  2از روایی

بازآزمون مناسب مقیاس خودکارآمدی اجتماعی ادراک شده  اعتبارثبات درونی خوب و 

-تواند دارای ویژگیاد که هوش اجتماعی می( هم نشان د3252) 9گریو و ماهاراست. مطالعه 

، خودکارآمدی اقعوهای روانسنجی مناسب برای مقیاس خودکارآمدی اجتماعی باشد و در 

و  گریو، ویتوین، توالن هوش اجتماعی در بین افراد است. مطالعهکننده اجتماعی منعکس

ارآمدی اجتماعی دهنده روایی و اعتبار مناسب مقیاس خودک( هم نشان3254) 7جاکوبسن

 بود.

در حالی که خودکارآمدی اجتماعی به عنوان یک موضوع بالینی در نظر گرفته شده 

های خودکارآمدی اجتماعی حاکی از وجود (، مرور مقیاس3252، 8است )توماسون و پسونی

، 6باشد )فن، منگ، ژائو و پاتلسازی و سنجش این سازه میهایی برای مفهوممحدودیت

های قدیمی (. مرور مقیاس3222؛ اسمیت و بتز، 3222، 52انو و هربرت، گادی3253

( حاکی از آن است 3222؛ اسمیت و بتز، 3222خودکارآمدی اجتماعی )گادیانو و هربرت، 

اعتبار  ها،تکرار سازه همچونها از نظر روانسنجی دارای مشکالتی که بسیاری از این مقیاس

                                                           
1. Erozkan&Deniz 
2. Tangney, Baumeister& Boone 
3. Validity 
4. Reliability 
5. Smith& Betz 
6. Grieve& Mahar 
7. Witteveen, Tolan& Jacobson 
8. Thomasson &Psouni 
9. Fan, Meng, Zhao & Patel 
10. Gaudiano& Herbert 
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(. 5683و همکاران،  5)شرر باشندبین میحتوا و پیش، ناهماهنگی در اعتبار متشخیصی ضعیف

نقش و جایگاه خودکارآمدی در نظریات انگیزشی بر کسی پوشیده نیست اما سنجش 

 است یهایها و سنجهو هنجاریابی مقیاس نیازمند رواسازیخودکارآمدی از بُعد اجتماعی 

قین در ه نظریات مطرح شده، محقبا توجه ب .دنایرانی باش که قابل استفاده و کاربرد در جامعه

صدد اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در بین جمعیت ایرانی هستند و از آنجایی 

 تواند در افزایش کیفیت زندگی، تحصیلی وکه مفهوم خودکارآمدی برای قشر دانشجو می

 شغلی بسیار مهم باشد، لذا این جمعیت برای پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است.

 روش پژوهش

آماری پژوهش شامل کلیه  روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع اعتبارسنجی و جامعه

شگاه های کنگاور،کرمانشاه و دانهای پیام نور شهرستاندانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه

مشغول به  5264-5261آزاد اسالمی واحد کرمانشاه بود که در نیمسال دوم سال تحصیلی 

گیری دانشجو بر اساس روش نمونه 712از بین جمعیت دانشجویی مورد نظر تحصیل بودند. 

 هایپس از تعیین حجم نمونه و اخذ مجوزهای الزم از دانشگاهدر دسترس انتخاب شدند. 

برای اجرای پژوهش توضیحات تکمیلی در خصوص هدف کلی پژوهش  ،پیام نور و آزاد

نان ها در اختیار آده شد و سپس پرسشنامهمند به شرکت در پژوهش دابه دانشجویان عالقه

زگردانی سپس برای با و قرار گرفت. ابزار خودکارآمدی اجتماعی ابتدا به فارسی ترجمه شد

مجدد به زبان اصلی که بیشترین ارتباط را با مفاهیم اصلی داشته باشد، از متخصصین کمک 

های آمار توصیفی از صعالوه بر شاخ ،های گردآوری شدهداده گرفته شد. برای تحلیل

افزار د. نرمردیگ های استنباطی مثل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفادهآماره

به منظور برآورد بود.  32نسخه  AMOSو  33نسخه  SPSSها مورد استفاده برای تحلیل داده

و  3χ/df ،PMR ،RMSEA ،AGFIهای نمایی و شاخصالگو از روش حداکثر درست

GFI های ستفاده شد. زمانی که شاخصاAGFI  وGFI  های و شاخص 6/2بزرگتر از

RMSEA  باشند، نشان از برازش مناسب مدل است  5/2و به طور کلی زیر  6/2کوچکتر از

                                                           
1. Sherer, et al 
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باشد حاکی از برازش مطلوب مدل است )رجبی و عباسی،  1تا  5بین  3χ/dfو اگر مقدار 

 (.3252؛ احمدی، رضاپور، داوودی و صابری، 3255

 آوری اطالعات پژوهشی از ابزارهای زیر استفاده شد:جمع برای

( برای سنجش 3254این مقیاس توسط گریو و همکاران ) خودکارآمدی اجتماعی:

 شوددهنده خواسته میآیتم است که از پاسخ 35خودکارآمدی اجتماعی ساخته شده و شامل 

= عدم اطمینان 5ای لیکرت از درجه 1یاس در مقرا اش تا سطح اطمینان برای توانایی اجتماعی

( بعد از سنجش تحلیل عاملی 3254= اطمینان کامل مشخص کند. گریو و همکاران )1تا 

این  بازآزمایی ،آیتم آن را دارای بار عاملی مناسب ذکر کردند که برای پایایی 58ها، گویه

اس نیز عالی گزارش شد. گزارش شد. همسانی درونی مقی 71/2مقیاس بعد از دو هفته مقدار 

، 86/2، بهزیستی ذهنی 88/2ضریب آلفای کرونباخ این مقیاس با خودکارآمدی عمومی 

گزارش  81/2و استرس  81/2، اضطراب عمومی 81/2، افسردگی 89/2اضطراب اجتماعی 

 شده است. 

مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی شوارتزر و (: GSI-10خودکارآمدی عمومی )

. این سنجدخودکارآمدی عمومی و اجتماعی را می وگویه است  32( دارای 5676جروسلم )

ی کاهش یافت که میزان خودکارآمدی اگویه به یک مقیاس ده 5685در سال مقیاس 

= 5گذاری به این صورت است نمره (. شیوه5661سنجد )شوارتزر و جروسلم، عمومی را می

=کامالً صحیح است. 4حدی صحیح است و =تا 2=کمی صحیح است، 3اصالً صحیح نیست، 

 42تا  52نمرات آن بین  گویه و دامنه 52حاصل مجموع نمرات  ،خودکارآمدی فرد نمره

( پایایی این مقیاس با استفاده از روش 5265است. در پژوهش ربانی باوجدان و همکاران )

آمد. شوارتزر و جروسلم  به دست 83/2آیتم، برابر  52نمونه و با  214آلفای کرونباخ با تعداد 

 گزارش کردند. 86/2( پایایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 5661)
خرده مقیاس شکوفایی  1گویه و  38: این پرسشنامه مشتمل بر پرسشنامه سالمت اجتماعی

-اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی می

، 4، موافق=1ای لیکرت از کامالً موافق =ها روی مقیاس پنج درجهری گویهگذاباشد. نمره

تنظیم شده است. بنابراین حداقل و حداکثر  5و کامالً مخالف= 3، مخالف= 2نظری ندارم= 
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، 8، 6، 55، 54، 35های باشد. گویهمی 542و  38آید به ترتیب برابر ای که به دست مینمره

شوند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش گذاری میت معکوس نمرهبه صور 5، 3، 2، 4، 1، 9

به دست آمد  72/2تا  45/2هابین مقیاسو برای خرده 78/2همسانی درونی برای کل مقیاس

از دو زیرمقیاس این پرسشنامه یعنی همبستگی و حاضر، (. در پژوهش 5668، 5یس)کی

 پذیرش اجتماعی استفاده شد. 

ای مدرج از گویه پنج گزینه 52این پرسشنامه مشتمل بر اوتی اجتماعی: تفپرسشنامه بی

نشجویان نسبت تفاوتی داتفاوتی یعنی بیمخالفم است که دو بُعد از بی کامالً موافقم تا کامالً

-ا اندازهدانشگاهی ر -تفاوتی نسبت به مسائل درسیاجتماعی و بی -به موضوعات سیاسی

( با 5288فاطمه و حریری اکبری )این ابزار توسط نادری، بنی کند. ساختار عاملیگیری می

 ساختار عاملی مناسب برای اجرای آن بر روی دانشجویان گزارش شده است.

 های پژوهشیافته

نفر از  227زن بودند.  %9/11مرد و  %4/44 ،کننده در پژوهشنفر شرکت 712از بین 

نفر از  582نفر از دانشکده ادبیات،  156ودند. نفر از دانشگاه پیام نورب 452دانشگاه آزاد و 

نفر از دانشکده کشاورزی در  9نفر از دانشکده علوم پایه و  43مهندسی،  -دانشکده فنی

و  میانگین بود. 89/5با انحراف معیار  68/54کنندگان پژوهش شرکت داشتند. معدل شرکت

-از انجام تحلیل عاملی داده قبل بود.سال  94/32± 32/2کنندگان انحراف معیار سنی شرکت

و =KMO 87/2با توجه به مقدار لذا برداری اطمینان حاصل نمود. ها، باید از کفایت نمونه

-باشند، میدار میمعنی >P 225/2که در سطح 2/3893نتیجه آزمون مجذور کای بارتلت: 

نامه را نشان االت پرسشؤبارهای عاملی س 5توان تحلیل عاملی را انجام داد. نتایج نمودار 

 21/2در محدوده بحرانی بار عاملی 59و  6، 1، 4 سؤاالتجز ه ب سؤاالتدهد که اکثر می

 قرار ندارند. 

                                                           
1. Keyes 
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 پرسشنامه سؤاالتبارهای عاملی  .1نمودار

 

 های پرسشنامه خودکارآمدینمودار اسکری عامل .2نمودار
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ش های اصلی و چرخفهاکتشافی و روش تحلیل مؤل بعد، با استفاده از شیوهدر مرحله

واریماکس، ساختار عاملی پرسشنامه بررسی شد که پنج عامل ارزش ویژه باالتر از یک 

درصد  24/47و این پنج ماده 27/5و  58/5، 35/5، 44/5، 67/4داشتند و عبارت بودند از 

 کردند. عامل یک، بیشترین واریانس تبیین شده را بههای مشاهده شده را تبیین میواریانس

تواند حاکی از روایی عاملی نسبتاً مناسب پرسشنامه خود اختصاص داده بود و لذا می

 خودکارآمدی اجتماعی باشد. 

 ها بعد از چرخش واریماکسعامل .1جدول 

هاعامل  واریانس تبیین شده ارزش ویژه 

بینی رفتار دیگرانپیش-5  67/4  99/32  

درک انتخاب دیگران-3  44/5  86/9  

ها بر روی احساسات دیگرانالعملعکس درک تأثیر-2  35/5  79/1  

احساس راحتی در مقابل کسانی که شناخته شده نیستند-4  58/5  95/1  

دهندبینی چیزهایی که دیگران انجام میپیش-1  27/5  52/1  

هایی که بار عاملی مناسبی نداشتند، مشخصات حاصل از اجرای این بعد از حذف گویه

 GFI=63/2های برازش لوبیت عوامل استخراج شدکه شامل شاخصتحلیل برای بررسی مط

،62/2 =AGFI  ،29/2RMSEA=  ،29/2PMR= 3= 23/4وχ/df ًو حاکی از برازش نسبتا

 (.3خوب مقیاس مذکور بود )جدول 

 های برازششاخص .2جدول
GFI AGFI RMSEA PMR /χ2df 

22/0  62/2  29/2  29/2  23/4  

 .نشان داده شده است2آن در جدول  سؤاالتبا  راههم ضریب همبستگی کل پرسشنامه

 21/2( در سطح 1و  4های جز مادهه ال )بؤبا هر س سؤاالتمقدار ضریب همبستگی بین کل 

P< روایی سازه پرسشنامه مذکور است. برای بررسی روایی  دهندهکه نشانبودمعنادار

ن ها در اختیار متخصصا، گویهسؤاالتمحتوایی پرسشنامه نیز، پس از ترجمه و ویرایش 

 قرار گرفت که نظرات آنان حاکی از داشتن روایی محتوایی پرسشنامه بود.  شناسیروان
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 با نمره کل مقیاس سؤاالتهمبستگی  .3جدول 

 همبستگی با نمره کل میانگین )انحراف معیار( شماره ماده

5 82/3 ± 29/5  125/2  

3 82/3 ± 67/2  441/2  

2 59/2 ± 51/5  129/2  

4 28/3 ± 32/5  381/2  

1 69/3 ± 55/5  268/2  

9 53/2 ±  52/5  153/2  

7 32/2 ±  28/5  469/2  

8 35 /2 ± 29/5  153/2  

6 72/3 ±  55/5  455/2  

52 21/2 ± 28/5  468/2  

55 25/2 ± 53/5  492/2  

53 18/2 ± 54/5  189/2  

52 66/3 ± 25/5  484/2  

54 27/5 ± 66/3  482/2  

51 23 /2 ± 55/5  119/2  

59 54/2 ±  54/5  448/2  

75  52/2 ± 27/5  157/2  

58 91/2 ± 53/5  124/2  

56 22/2 ± 27/5  464/2  

32 43/2 ± 52/5  121/2  

35 37/2 ± 53/5  478/2  

تفاوتی اجتماعی، همبستگی های بیمقیاسبرای سنجش روایی همزمان از اجرای 

اجتماعی، پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی عمومی در کنار پرسشنامه خودکارآمدی 

-نشان داد بین مقیاس خودکارآمدی اجتماعی با مقیاس 4نتایج جدول  .اجتماعی استفاده شد

-( رابطه معنی=r -287/2بستگی اجتماعی )( و هم=r -267/2های خودکارآمدی عمومی )

( در سطح =r 252/2تفاوتی اجتماعی همبستگی معناداری )و با بی>P 21/2داری در سطح 
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225/2 P<دهد که روایی همزمان وجود داشت. در مجموع ضرایب همبستگی نشان می

 مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در حد مطلوبی بود.

تفاوتی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رآمدی اجتماعی و بیضریب همبستگی بین خودکا. 4جدول

 پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی عمومی

 5 3 2 4 1 

      .خودکارآمدی اجتماعی5

**252/2 تفاوتی اجتماعی.بی3      

*-287/2 .همبستگی اجتماعی2  292/2     

216/2 .پذیرش اجتماعی4  537/2**  341/2**    

*-267/2 .خودکارآمدی عمومی1  234/2  295/2**  351/2**  - 

**P< 001/0             *P< 00/0  

برای تعیین پایایی مقیاس مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ و دونیمه کردن به 

های به دست آمد. در مجموع، نتایج به دست آمده از روش 79/2و  82/2ر ادیترتیب مق

 قابل قبول آن دارند.  اعتبارو این آزمون، حکایت از روایی  هنجارسازیمختلف 

 گیریبحث و نتیجه

ران، روی پژوهشگاز موضوعات بسیار مهم که در مسائل تربیتی، بالینی و درمانی پیش

ا و ههای مناسب برای ارزیابیمقیاس درمانگران و مسئولین حوزه تربیت قرار دارد، توسعه

خوداندیشی و  مهم در حوزه انجام مطالعات در خصوص خودکارآمدی به عنوان یک سازه

که افراد با خودکارآمدی باال معموالً درک نظریات انگیزشی است. باعنایت به این

های روحی و روانی خود دارند، در برقراری ارتباط با دیگران تری از ویژگیدرست

توانند عواطف منفی را کنترل کنند و از رضایتمندی باالتری در به آسانی می ،ترندراحت

اشخاصی که خودکارآمدی اجتماعی پایینی دارند بر  ،زندگی برخوردارند. در مقابل

های اجتماعی تأکید دارند که منجر به احساس ناامیدی، های شخصی در موقعیتنقص
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، 5شود )وی، راسل و زاکالیکو رفتارهای اجتماعی ناسازگار می منفیانتظارات اجتماعی 

 (.5666، 3؛ فرانسیس3221

مقیاس خودکارآمدی اجتماعی در  ژوهش حاضر تعیین برازش، روایی و اعتبارپهدف از 

اه آزاد اسالمی واحد کرمانشدانشگاه های پیام نور کرمانشاه، کنگاور و دانشجویان دانشگاه

الی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی گریو و همکاران ؤس 35بود. در این پژوهش از فرم 

داشتند و در نتیجه  21تر از بار عاملی پایین 59و  6، 1 ،4های ( استفاده شد که گویه3254)

حذف شدند. نتایج حاکی از برازش مقیاس مورد نظر در حد مطلوب بود و  نهایی در برازش

روایی همزمان مقیاس نیز تأیید شد. همسانی درونی مقیاس مذکور با روش آلفای کرونباخ 

خودکارآمدی اجتماعی بود. نتایج این و دونیمه کردن نیز حاکی از اعتبار مناسب مقیاس 

 (3222( و اسمیت و بتز )3252(، گریو و ماهار )3254هایگریو و همکاران )مطالعه با پژوهش

های آن که از الی را به دلیل کوتاه و عینی بودن گویهؤس 57همسویی داشت.این مقیاس 

ار الینی و میدانی به کهای بتوان در پژوهشقابل قبول برخوردار بود، می اعتبارروایی و 

قیاس توانند از این ملذا پژوهشگران این حوزه و درمانگران و متخصصان بالینی می .گرفت

 در راستای اهداف پژوهشی و بالینی خود استفاده کنند. 

های این پژوهش این بود که طرح مقطعی برای اهداف این پژوهش در نظر از محدودیت

فید باشد. با تواند مبین با استفاده از یک روش طولی مییشبررسی اعتبار پ گرفته شد، اما

ن به تعمیم نتایج آ دانشجویان انجام شده است، درباره بینکه این پژوهش در توجه به این

ه های آتی بشود در پژوهشها باید جانب احتیاط را رعایت کرد. پیشنهاد میدیگر گروه

ه های دیگر پرداختبین جمعیت اجتماعی دربررسی روایی و اعتبار مقیاس خودکارآمدی 

 مطالعه پژوهش حاضر مقایسه گردد. هایشود و نتایج با یافته

  

                                                           
1. Wei, Russell & Zakalik 
2. Francis 
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 قدردانی و سپاسگزاری

بررسی تحلیل عاملی تأییدی، اعتبار و روایی "این طرح مستخرج از طرحی با عنوان 

 اه پیام نوراست که با حمایت مالی دانشگ "اجتماعی در دانشجویان مقیاس خودکارآمدی

انجام گرفته است.  در نهایت نویسندگان  از کلیه دانشجویانی که در این پژوهش همکاری 

 داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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