
  
  51 /پياپي1396بهار  /اول  ماره/شچهاردهم مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي/دوره    57

 dr.fardinnasr@yahoo.com پست الكترونيك:     09123330556تلفن:    افشين فردين نصر   دكتر نويسنده مسئول مكاتبات: #

  
دردرس   انيدانشجو يريادگي زانيبر م  ي) با روش سخنران يكي(الكترون يمجاز سيروش تدر ريتأث سهيمقا
   شانيا يتمنديدهان و فك و صورت و رضا يهايماريب

  
  5#افشين فردين نصر دكتر،   4، دكتر مينو امجد زاده3واليي مهندس ناصر،  2دكتر آرزو عاليي، 1عزيزيدكتر آرش 

  تهران يواحد دندانپزشك ،يجمجمه، فك و صورت دانشگاه آزاد اسالم قاتيدهان، فك و صورت وعضو مركز تحق هاييماريگروه  باستاد  -1
  تهران يواحد دندانپزشك ،يدهان، فك و صورت دانشگاه آزاد اسالم هاييماريگروه  باستاديار -2
  عضو هيأت علمي مركز تحقيقات تاالسمي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران -3
  دندانپزشك  -4
   واحد دندانپزشكي تهران ي، دانشگاه آزاد اسالمدستيار تخصصي گروه بيماري هاي دهان، فك و صورت  -5
 

  خالصه: 
روش  يدركـارائ  يكـاف  نهيشيو نبود پ يته دندانپزشكدهان و فك و صورت در رش يها يماريدرس ب تيبه اهم با توجه سابقه وهدف:

 يسنت سيروش تدر سهيمطالعه با هدف مقا نيا ،نينو يروش ها سهيدر مقا يدرس و با توجه به خأل اطالعات نيدر ا سيمؤثر تدر يها
 يدر واحد دندانپزشـك  93-94 يليدر سال تحص انيدانشجو يتمنديدهان ودندان و رضا يها يماريبدرس  يريادگي زانيو م يبا مجاز

  .دانشگاه آزاد تهران انجام گرفت
انجام شد . آنها بـه دو   يسال چهارم دندانپزشك انينفر از دانشجو 39 يدو مرحله بر رو يط يبه روش تجرب قيتحق نيا و روشها: مواد

 سي( تـدر  نيـ صـورت آنال  بـه  عهيضـا  5سـپس  و  عهيضـا  5شامل  جهت گروه الف  قيشدند. در مرحله اول تحق ميگروه الف و ب تقس
از  گـر يد عهيضـا  5سـپس   ضايعات گروه ب به شكل سنتي توسط همان استاد ارائه شد. مرحله دوم  در .) به گروه الف ارائه شد يمجاز
 يتمنديو رضا يريادگي زانيگرفته شد و م كساني يگروه آزمون 2روز از هر  21) ارائه شد. سپس بعد از  يمجاز سيتدر(online قيطر
  .قرارگرفت يمورد قضاوت آمار Spss يو نرم افزار آمار  MANN-U-WHITNEY با آزمون انينشجودا
 42/24نفر  39 نيا يسن نيانگي% ) نفر پسر بودند و م5/33( 13% ) نفر دختر و 5/66( 26 يمورد بررس ينفر دانشجو 39از  ها: افتهي

 تفـاوت . بـود  98/12±17/3يريادگي زانيم يمجاز ستدري روش در و 97/11±18/2 يريادگي زانيم يسنت سيسال بود . در روش تدر
 يلـ يخ بيـ بـه ترت  يسنت سيدر روش تدر يتمنديرضا زانيم )P>2/0( معنا دار نبود. يدو گروه به لحاظ آمار نيب يريادگي زانمي در

% ومتوسط 51و خوب  %9/17خوب  يليخ يمجاز سيدر روش تدر يتمنديرضا زاني% بود و م5/20% و متوسط59% , خوب 5/20خوب
معنـادار   ياختالف بـه لحـاظ آمـار    نيا  ،و متوسط و بد بخوب و خو يليخ تيرضا يبد بود . بر مبنا يتمندي% رضا6/7 زي%  و ن5/23

  )P>7/0(نبود 
فاوت در دو روش ت  يتمنديرضا زانيم  يهمراه بوده ول يشتريب يريادگي زانيبا م يمجاز سيروش تدر رسدي: به نظر ميريگ جهينت

  ندارد.   يدار يمعن
  يتمنديرضا ،مجازي سيتدرسخنراني،  ،دهان يهايماريب :يديكل كلمات

  13/12/95 :پذيرش مقاله 11/12/95  صالح نهايي:ا  15/8/95  وصول مقاله:
  
  

  مقدمه:
آموزش مؤثر براي يادگيري در رشته هاي حرفه اي از قبيل 

اضر روش در حال ح )1( .دندانپزشكي از ضروريات جامعه است
) مي Lectureغالب تدريس دندانپزشكي روش سخنراني (

باشد كه دروس به صورت تئوري ارائه شده و به روش سنتي و 
ين روش ا )2(.با حضور استاد مربوطه در كالس درس مي باشد

يكي از قديمي ترين روش هاي تدريس مي باشد كه تحت 

شود. به  ن نام برده ميآ) از lecture based learningعنوان (
اي كه استاد در كالس درس حاضر شده معموالً بدون گونه

توجه به وجود يا عدم وجود زمينه قبلي يا بدون ايجاد زمينه 
اوليه در فراگيري، مطالب سخت و پيچيده را ارائه داده كه در 

باشد. در اين حالت مطلوب به همراه ارائه تصاوير و اساليد مي
براي درك و تصور و نگاهي  دانشجو حداقل فرصت را ،روش

گذرا به تصاوير دارد و نياز به تفكر خالق در اين روش بسيار كم 
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در صورتي كه روش سنتي در يادگيري مؤثر واقع  ) 3،4(.است
عوارض شناخته شده عدم يادگيري همچون افت ،نگردد

تحصيلي، ترك تحصيل ، خستگي يا سرخوردگي و هزينه هاي 
يكي از به  )5،6(دنبال خواهد داشت. هاي بازآموزي را بهدوره

) PBLروزترين روش هاي آموزش، آموزش بر پايه حل مسئله (
در دانشكده پزشكي  1960مي باشد كه براي اولين بار در سال 

روشي كه ) 5(ن كانادا معرفي شد. دانشگاه مك مستر و هاميلتو
ن دانشجويان، حقايق مرتبط با يك مشكل را مطرح آدر طي 

سپس بر پايه اين حقايق در مورد ماهيت مشكل  كنند،مي
مطرح شده به توليد ايده مي پردازند. در اين روش در حقيقت 
نيازهاي يادگيري به عنوان محتواي برنامه ريزي آموزشي به كار 

رود. همچنين تفكر در مورد راه حل مسئله مطرح شده به مي
ود و عنوان نقطه شروع فرآيند يادگيري در نظر گرفته مي ش

تعيين مي كنند.  ،دانشجويان اهداف آموزشي خود را در گروه
اين اهداف آموزشي شامل دانش پايه و دانش باليني دانشجويان 

  شود و آموزش در هر دو زمينه پايه و باليني صورت مي
اي كه در نهايت سبب پيشرفت عملكرد و گيرد به گونهمي

ين است كه اجراي اما اعتقاد بر ا )3( .گرددانسجام دانش مي
هايي نيازمند امكانات و فضاهاي آموزشي و صرف چنين روش

هاي كشور، وقت زياد است، به طوري كه اجراي آن در دانشگاه
 )6(.گرددموجب تحميل هزينه هاي زياد به نظام آموزشي مي

اخيراً گزارشات زيادي مبني بر موفقيت آموزش مجازي نسبت 
دكتر سنايي و  )7،8(ه است.به روش معمول سنتي  ارائه شد

همكاران دوره بازآموزي ديابت را با دو شيوه اموزش الكترونيكي 
(بر خط) و آموزش سنتي انجام دادند ومزاياي بسياري را براي 

از سوي ديگر در تحقيقي . شيوه اموزش الكترونيكي برشمردند
كه در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي در آموزش 

نگر انجام شد به مقايسه روش تدريس مجازي با  درس جامعه
روش تدريس سنتي (روش مرسوم اكثر دانشگاه هاي كشور) 

يادگيري پرداخته شد. نتايج نشان داد آموزش مجازي بر ميزان 
دانشجويان مؤثر بود اما اين دو (نمرات پاياني) و رضايتمندي 

ديگر  در مطالعه )8(.روش تدريس تفاوت معناداري باهم نداشتند

همكاران با عنوان مقايسه نتايج و Rosenfeld  كه توسط 
آموزشي از راه دور با آموزش سنتي در كالس درس دانشكده 
جامعه شناسي انجام گرفت نتايج بيانگر نظر منفي اين 

كه البته نوع درس و  بوددانشجويان نسبت به آموزش مجازي 
  )9(دروس مختلف متفاوت مي باشد.  شيوه اجرا در

ز آنجا كه تا كنون مبحث بيماري هاي دهان در دانشكده ا
ائه نشده ) ارonlineدندانپزشكي به صورت تدريس مجازي (

همچنين با توجه به مخاطبين باالي اين برنامه در بين  ،بود
دانشجويان و فارغ التحصيالن اين رشته و اختالف نظر در 

حقيق با اين ت ،مقاالت پيشين در ارتباط با كارامدي اين روش
هدف مقايسه ي روش تدريس مجازي نسبت به روش تدريس 

در ميزان يادگيري و رضايت دانشجويان در درس بيماري  سنتي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد  8هاي دهان در دانشجويان ترم 
   دندانپزشكي تهران انجام پذيرفت.

  

  مواد و روش ها 
 Crossاين تحقيق به روش تجربي و به صورت متقاطع (

over(   نفر از دانشجويان (روتيشن دوم) ،  39بر روي
دانشجويان سال چهارم دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي تهران 
انجام شد . دانشجويان به صورت تصادفي به دو گروه الف و ب 

از ضايعات  نمونه 5تقسيم شدند. در گروه الف به روش سنتي 
 squamous cell carcinomaبيماري هاي دهان شامل 

(SCC)  ،(Acute Necrotizing Ulcerative Gingivitis) 
ANUG  ليكن پالن ، لكوپالكيا و پايوژنيك گرانولوما با ،

جزئيات كامل ضايعات همراه با ديدن عكس، اساليد و نكات 
كلينيكي از ضايعات ذكر شده به همراه توضيحات تئوري كامل 

متخصص  آنها به صورت كالس درس (سخنراني) توسط استاد
ارائه شد. سپس در مرحله دوم  صورت و بيماريهاي دهان وفك

ضايعه براي گروه ب به صورت مجازي از  5همان  ،تحقيق
طريق سايت دانشكده و بصورت آنالين به صورت تئوري همراه 

ضايعه فوق  5به همراه  اساليد از  ،با جزئيات كامل ضايعات
 –پا  –بيماري دست ضايعه ديگر  شامل هرپانژين  5ارائه شد و 
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نژيت لنفوندوالر حاد و آفت و اريتم مولتي فرم كه از دهان ، فار
در سايت دانشكده و به  بود،ضايعه اول  5لحاظ سختي مشابه 

ضايعات به صورت  5صورت آنالين براي گروه الف و همان 
تئوري همراه با توضيحات كامل و عكس و اساليد براي گروه ب 

آزموني شامل  ،روز 21يس شد. بعد از توسط همان استاد تدر
اي (حاوي مطالب ذكر شده) به همراه هاي چند گزينهتست

عكس و اساليد از دانشجويان هر دو گروه گرفته شد. ميزان 
و   Mann-U-Whitneyيادگيري و رتبه رضايتمندي با آزمون

  .مورد قضاوت آماري قرار گرفت Spssنرم افزار 
  

 يافته ها: 

نفر از دانشجويان سال چهارم دندانپزشكي  39 تحقيق بر روي
دانشگاه آزاد اسالمي تهران در طي دو مرحله انجام گرفت . 

نفر  13%) دختر و 5/66نفر ( 33مطالعه  ويان موردجدانش
بود. طبق جدول  4/24%) پسر بودند . ميانگين سني آنها 5/33(

و در  97/11±18/2شماره يك نتايج آزمون در تدريس سنتي 
اختالف ميزان يادگيري  بود. اين 98/12±17/3ريس مجازي تد

در روش تدريس سنتي و مجازي به  ،بر اساس نمره آزمون
  ). >2/0Pلحاظ آماري معنا دار نبود(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ميزان رضايتمندي در روش تدريس سنتي در رضايت خيلي 
% بود و ميزان 5/20% ودر متوسط 59% , در خوب 5/20خوب 

وش تدريس مجازي به ترتيب خيلي خوب رضايتمندي در ر
% رضايتمندي 6/7% و نيز 5/23% ومتوسط 51% وخوب 9/17

بد بود. بر مبناي رضايت خيلي خوب، خوب، متوسط و بد ، اين 
  ).1(جدول  )P>7/0. (اختالف نيز به لحاظ آماري معنا دار نبود

  
  

  بحث 
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ميزان يادگيري و 

ايتمندي در دانشجوياني كه به روش سنتي و مجازي رض
 و . بيماري هاي دهان و فكاست تدريس شده بودند مشابه

صورت يكي از دروس و شاخه هاي رشته دندانپزشكي است كه 
در آن روند استفاده از اطالعات علمي جهت شناسايي و 
مديريت سير تحول بيماري دهان و فك و صورت و تفكيك اين 

از يكديگر و درمان دارويي آنها مد نظر بوده است  بيماري ها
 TMJ.اختالالت مربوط به اجزا تشكيل دهنده سيستم جونده ، 

فكي)، غدد بزاقي و تظاهرات دهاني  –(مفصل گيجگاهي 
  در اين رشته مورد بحث قرار  بيماري هاي سيستميك

با توجه به اهميت اين درس مقاالت زيادي در رابطه  .گيرندمي
حوه تدريس و آموزش اين درس و يادگيري دانشجويان با ن

  وجود ندارد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

و همكاران به   Nourianدر تحقيقات مشابه از جمله تحقيق 
مقايسه روش تدريس سنتي با مجازي  در درس دندانپزشكي 

پرداخته شده است  دندانپزشكيروي دانشجويان  بر جامعه نگر
ها از دانشجويان گرفته شد نمرات و با توجه به آزموني كه در انت

پاياني نشان داد كه آموزش مجازي در رضايتمندي دانشجويان 

  ميزان يادگيري و رضايتمندي دانشجويان بر حسب روش تدريس–1جدول
  

شاخص          
  

  روش تدريس

  ميزان
  يادگيري 

  رضايتمندي
 خيلي
  خيلي  بد  متوسط  خوب  خوب

  جمع  بد 

 N 18/2±97/11  8=n=39سنتي

5/20%  
23=n 

59% 

8=n  
5/20% 

0=n  
0% 

0=n  
0% 

 
)100(39 

 N  17/3±98/12  7=n=39مجازي
9/17% 

20=n 
51% 

9=n  
5/23% 

3=n  
6/7% 

0=n  
0% 

 
)100(39 

 P 7/0<P>2/0 نتيجه آزمون
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 هم مؤثر است اما اين دو نوع روش تدريس تفاوت معنا داري با
توان به از موارد قابل توجه در اين تحقيق مي )8(نداشتند.

ها و اينكه تمامي دانشجويان واحد تصادفي انتخاب نشدن نمونه
گذرانده بودند و تعداد  8تا  6عه نگر نظري را در ترم هاي جام

نمونه ها در هر دو گروه برابر نبودند اشاره كرد كه ممكن است 
اما در مطالعات ديگر از . در نتايج بدست امده دخيل بوده باشد

و همكاران تحت عنوان ادراك  Hannayجمله پژوهشي كه 
در مقايسه با آموزش  آموزش از راه دور يا اينترنتي  (مجازي)

سنتي انجام دادند پاسخ به اين پرسش كه چرا دانشجويان 
كنند و هچنين ادراك آنها از آموزش از راه دور را انتخاب مي

چگونگي دوره ها و كيفيت و دشواري آموزش آنالين در مقايسه 
نها آبا دوره هاي آموزش سنتي در كالس درس ارزيابي شد. 

  آموزش از راه دور را ترجيح  ،دانشجويانمشاهده كردند كه اكثر 
دهند چون به آنها اين اجازه را مي دهد كه ساير عواملي را مي

، كه مانع از شركت آنها در كالس درس مي شوند مانند زمان
. همچنين كار طوالني و اشتغاالت خانوادگي را تعديل نمايند

نالين آ به روش نتايج اين مطالعه گوياي نظر مثبت دانشجويان
   )10(.بود

Zarifsanaiey  وهمكاران تحقيق ديگري با عنوان بررسي
مقايسه اي دانش و رضايتمندي به روش نيمه تجربي بر روي 

نفر از پزشكان عمومي شركت كننده (قبل و بعد از شركت  74
در دوره بازآموزي ديابت با دو شيوه الكترونيكي و سنتي) انجام 

ارتباط معناداري بين نمره پيش  نتايج نشان داد كه )7(دادند.
و نمرات  داردهاي پژوهشي وجود آزمون و پس آزمون نمونه

پس آزمون در گروه يادگيري الكترونيكي ( مجازي ) به حد 
بين نحوه  )P>001/0. (معني داري از پيش آزمون بيشتر بود

هاي پژوهشي با كامپيوتر با نگرش و رضايت دسترسي نمونه
يادگيري الكترونيكي ارتباط معني داري  سنجي آنها نسبت به

همپنين نتايج نشان داد كه رابطه  ) P>03/0. (وجود داشت
مثبت معني داري بين سن و رضايتمندي در گروه يادگيري 

به  )P>001/0( )7(.مجازي ( الكترونيكي يا بر خط ) وجود دارد
طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه يادگيري الكترونيكي 

ثر بخشي در ايجاد يادگيري عميق و ماندگار در اين گروه روش ا
 آزموناز نكات مثبت اين تحقيق انجام  است. از متقاضيان

و به مطالعه بود  قبل از انجام  ،تعيين آگاهي و دانش پايه افراد
و  Fayaz )7(. كندروايي  بيشتر نتايج انتهايي تحقيق كمك مي

يق مشاهده نوار ويدئو موزش مجازي از طرآهمكاران اثر بخشي 
موزش سنتي را در مبحث ساخت دست دندان آدر مقايسه با 

بررسي نموده و دريافتند هر دو روش به يك ميزان موثر بودند 
همچنين در  )11(باشد.هاي مطالعه حاضر ميكه مشابه با يافته

در رشته دامپزشكي با عنوان ارزيابي تحقيق ديگري كه 
مقايسه با آموزش سنتي در رشته اثربخشي آموزش مجازي در 

زمايش بر آ. اين راديولوژي واحد ارتوپدي اسب ها انجام پذيرفت
نفر از دانشجويان مقاطع كارشناسي دامپزشكي سال  96روي 
شامل يك گروه مداخله مبتني بر آموزش مجازي و گروه  مچهار

كنترل مبتني بر آموزش سنتي انجام شد. پس از آزمايش 
ن نسبت به آموزش مجازي توسط مقياس  نگرش دانشجويا

ليكرت مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمون هاي آماري استفاده 
شده براي نظر سنجي به تفاوت معني داري مبتني بر نگرش 
مثبت دانشجويان با ارائه اين واحد درسي به صورت مجازي 

  )9(نشان دادند.

اين  در ارتباط با ضايعاتي كه در تحقيق ما تدريس شدند ذكر
نكته ضروري است كه اين ضايعات از نظر سختي در يادگيري 

شده بودند ولي يافته هاي تحقيق نشان داد كه  مشابه سازي
 –لكوپالكيا  –ضايعه اول را ( ليكن پالن  5دانشجوياني كه 

 5) به صورت سنتي  و NUGو SCC –پايوژنيك گرانولوما 
فارانژيت  –ژين هرپان –اريتم مولتي فورم  –ضايعه دوم ( آفت 

بيماري دست پا دهان ) را به صورت مجازي  –لنفوندوالر حاد 
آموزش ديده بودند ، كه در واقع همان گروه اول مورد مطالعه 

ضايعه اول را  5بودند نمرات بهتري را نسبت به گروه دوم كه 
ضايعه دوم را به روش سنتي آموزش ديده  5به روش مجازي و 

ر پايان پژوهش به طور كلي ميانگين بودند كسب كردند ولي د
و انحراف معيار در نوع تدريس مجازي با اختالف بسيار كمي از 
تدريس سنتي بيشتر بود .كه اين ميزان اختالف معني دار نبود 
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. اين امر مي تواند ناشي از تعداد نمونه ها يا برگزاري كالس 
online    باشد و اگر كالس به صورت در دانشكدهOnline    در

ميزان  ،شدهر جايي كه دانشجو حضور داشت برگزار مي
   )12(يافت.ميرضايتمندي نيز افزايش 

) از ديگر ضايعات دسته اول SCCاسكوآموس سل كارسينوما (
است كه به صورت سفيد و قرمز تا يك زخم خود را نشان مي 
دهد . ولي در ضايعات دسته دوم مانند آفت تظاهرات كلينيكي 

ند و خيلي پيچيده و به اشكال مختلف ظاهر نمي مشخصي دار
شود و چون سواالت هر دو گروه هم شامل سواالت مربوط به 
بخشي بود كه به صورت سنتي تدريس شده و هم بخشي كه به 

سوال آخر  5صورت مجازي تدريس شده  بود، دانشجويان در 
كه مربوط به تشخيص عملي بود سواالتي را كه به روش 

رده بودند بهتر پاسخ و با حضور استاد دريافت كتدريس سنتي 
ضايعه اول كه تنوع بيشتري  5و چون در گروه اول  داده بودند

داشتند به روش سنتي تدريس شده بود نسبت به گروه دوم كه 
ضايعه را به روش مجازي دريافت كرده بودند نمرات  5اين 

  بهتري داشته باشند.
هماهنگي روش تدريس با  چنانچه محققان معتقدند كه توجه به

مطلب و مبحث مورد تدريس از موارد مؤثر در اقزايش كيفيت 
آموزش مي باشد ، لذا ممكن است برخي مباحث را تنها بتوان با 

  ) 13،14( .روش سخنراني (سنتي) تدريس نمود
هاي دهان نيز به جهت بنابراين آموزش و تدريس بيماري

 .روش آموزش مي باشدويژگي هاي اين درس نيازمند تنوع در 
از ضعف هاي اين پژوهش مي توان اشاره به اين موضوع داشت 

و محدود به بخش  دانشكدهكه تحقيق محدود به محيط 
بيماري هاي دهان و دندان بوده و در بخش هاي ديگر مورد 
بررسي قرار نگرفت. همچنين اين امكان وجود داشت كه 

چرا كه قبل از  يكسان نبوده باشند IQدانشجويان از نظر 
تدريس آزمون پايه از دانشجويان گرفته نشده بود تا بر اساس 

  كرده باشيم.مشابه سازي آگاهي دانشجويان را 
از موارد ديگر قابل توجه اين بود كه ميزان عالقه مندي 
دانشجويان به درس بيماري هاي دهان ودندان مورد بررسي 

رهاي تعيين كننده قرار نگرفته بود چرا كه مي توانست از معيا

در نتايج آماري به دست آمده از آزمون باشد .از موارد ديگر هم 
هاي باالتر بودند ترم نبودن تعدادي از دانشجويان بود كه در ترم

اخذ  8ترم  دانشجوياناما براي اولين بار اين واحد را همراه با 
توان به اين هاي مثبت اين پژوهش مي. از جنبهكرده بودند

ع اشاره كرد كه تالش شده كه در اين پژوهش هيچ گونه موضو
همچنين سواالت مطرح شده يكسان  سو گيري نداشته باشيم و

  بودند.
به نظر مي رسد با توجه به محدوديت هايي كه داشتيم بهتر 
است اين پژوهش در مورد ساير مباحث دندانپزشكي مورد 

ه به بررسي قرار بگيرد. چنانچه محققان معتقدند كه توج
هماهنگي روش تدريس با مطلب و مبحث مورد تدريس از 
موارد مؤثر در افزايش كيفيت آموزش مي باشد لذا ممكن است 
برخي مباحث را تنها بتوان با روش سخنراني ( تدريس سنتي ) 

بنابراين آموزش و تدريس بيماري هاي دهان   )13(.تدريس نمود
وع در روش نيز به جهت ويژگي هاي اين درس نيازمند تن

  آموزش مي باشد .
  

  نتيجه گيري: 
 يشتريب يريادگي زانيبا م يمجاز سيروش تدر رسديبه نظر م

 يدر دو روش تفاوت معن  يتمنديرضا زانيم  يهمراه بوده ول
  ندارد.   يدار
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