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اعتباريابی فرم فارسی مقياس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی 
در آموزش ميان معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان*

                                                                                                                                                      
                                             سعيد مشتاقی الرگانی1 
                                                                سميرا  قربانی2                          
                                                            دكتر حميد  رضاييان3
               

چکيده 
در  تکنولوژی  کاربرد  به  نسبت  نگرش  ازه گيری  ان مقياس  يک  ارائه  حاضر،  پژوهش  اصلی  ف  ه
آموزش است. به همين منظور از ميان جامعه آماری که کليه معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان را شامل 
. ابزار  ن ، ۳۱۱ نفر (۱۶۰ زن و ۱۵۱ مرد) به روش نمونه گيری خوشه ای چن مرحله ای انتخاب ش می ش
پژوهش ترجمه (فرم) فارسی مقياس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش بود. پس از گردآوری 
ف  . ضريب اعتماد (پايايی) آلفا با ح داده ها به وسيلۀ نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتن
، ۰/۸۴ محاسبه ش که در روش بازآزمايی دقت اين  گويه هايی که همبستگی پايينی با کل مقياس داشتن
. تحليل عاملی گويه های مقياس بيانگر اين بود که بيش از ۶۱ درص واريانس نمرات کل  ضريب تايي ش
. پس از چرخش عوامل، همبستگی ميان هر گويه با هر عامل در بهترين حالت  با اين مقياس تبيين می ش
ی است. انجام  ، و نشان داد که مقياس چن بع ن اری ش مشخص گردي که بر اساس آن پنج عامل نامگ
آزمون تی مستقل روی داده ها نشان داد که ميان جنسيت معلمان و نگرش آنها تفاوت معنادار موجود نيست، 
. در مجموع نگرش معلمان  ولی معلمان هنرستان نگرش بهتری نسبت به همکاران دبيرستانی خود داشتن

. از اين مقياس به عنوان ابزاری دقيق در ديگر پژوهشها می توان بهره برد. مثبت ارزيابی ش
کلي واژه ها: مقياس، اعتباريابی، نگرش، تکنولوژی آموزشی، پايايی، روايی، معلمان

* تاريخ دريافت: 1386/4/31؛  تاريخ آغاز بررسی: 1386/8/2؛  تاريخ تصويب: 1387/7/15
(saeed1788 @gmail.com.:ای ميل)  1- كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی 

2- كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی
3- استاديار دانشگاه اراك
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مقدمه و بيان مسئله
در هر دوره از تاريخ، آموزش و پرورش با بهره گيری از تكنولوژی و روشهای آموزشی آن دوره 
كند.  برآورده  را  آنان  نيازهای  تا  است  كوشيده  داشتند،  آشنايی  آنها  با  آموزان  دانش  و  معلمان  كه 
وجود  با  بود.  شنيداری  كلی  طور  به  دوم  جهانی  جنگ  نسل  برای  آموزش  روشهای  و  تكنولوژی 
كتاب  بردن  لذت  برای  می دادند،  گوش  يكديگر  سخنان  و  راديو  به  كه  حالی  در  نسل  همين  اين، 
هم می خواندند. تكنولوژی و رسانه های مورد استفاده در دورۀ ما با دورۀ گذشته متفاوت است. 
امروزه دانش آموزان در دنيای شنيداری، ديداری و جنبشی متولد می شوند، بنابراين تالش معلمان 
برای آموزش آنان با بهره گيری از روشها و رسانه های آموزشی دورۀ گذشته بی نتيجه خواهد بود يا 
چندان ثمره ای به همراه نخواهد داشت. بنابراين معلمان بايد درباره تكنولوژی و رسانه های نوين 

آموزشی، هم خوب بدانند و هم با نگرشی مثبت با آن برخورد كنند (تيلستون 1، 2004).
طی سالهای اخير توجه بسيار به بهره گيری از تكنولوژيهای نوين در كالس درس شده است. 
آن  هـدف  و  شده  وسيع  تحـوالت  موجب  يادگيری  ياددهی-  در فرايند  تكنولوژی  سريع  تغييرات 
فرصتهای  آوردن  فراهم  با  جديد  تكنولوژيهای  است،  بوده  مـدارس  آموزشی در  كيفيت  بـهبود 
مناسب در جهت استعدادها و عاليق شخصی دانش آموزان به بهبود نظام آموزشی مدارس كمك 
شايانی می كنند (بايلر و ريتچی2002،2). مطالعات نشان می دهندكه بهره گيری از تكنولوژيهای 
با  كه  می دهد  دانش آموزان  به  را  امكان  اين  درس  كالسهای  در  جهانی)  شبكه  و  رايانه  روز (مثل 
در  حضور  بيشتر از  رضايت  بياموزند (مهمت2004،3) و احساس  بهتر  عملكرد  و  بيشتر  سرعت 
ورود  هنگام  همواره  كه  است  ذكر  به  بامز2002،4 ). الزم  و  باشند (ميلكن  داشته  درس  كالس 
معلمان  ويژه  به  اشخاص،  سوی  از  تربيت، مقاومتهايی  و  تعليم  عرصه  به  جديد  تكنولوژيهای 
به  نسبت  مثبت  نگرشی  معموًال  معلمان  كه  می دهند  نشان  تحقيقات  می آيد.  عمل  به  مديران  و 
پاپرزچی و  می شوند (كوهانگ، 1987؛  هراس  دچار  با آن  مواجهه  ندارند و از  نو  تكنولوژيهای 

ويداكويچ، 1994؛ هاردی، 1998)5 .

1- Tileston
2- Baylor & Ritchie 
3- Mehmet
4- Milleken & Bames
5- Koohang , 1987 , Paprezy and Vidakovic ,1994 , Hardy , 1998.
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اينكه چرا برخی از معلمان ورود تكنولوژيهای نوين را به كالس درس می پذيرند و بعضی ديگر 
آن را رد می كنند از مباحث چالش بر انگيز مطالعات تربيتی معاصر است و ايجاد نگرشهای مثبت 
از  ياددهی - يادگيری  فـرايند  در  آن  كاربرد  و  توسعه  و  آموزشی  تكنولوژی  به  نسبت  معلمان  در 
زمينه های مورد نياز برای ورود آن است؛ با تأكيدی كه بر آگاهی يافتن از نگرش نسبت به كاربرد 
تكنولوژی در آموزش شد، كمبودی كه در اين زمينه احساس می شود، نبود ابزاری است كه چنين 

نگرشهايی را در مطالعات تحقيقی اندازه گيری كند.  
از آنجايی كه يكی از بارزترين جلوه های تكنولوژيهای آموزشی جديد كامپيوترها هستند،طی 
چند دهه اخير توجه پژوهشگران معطوف به آنها شده و تا كنون مقياسهای معتبر و شناخته شده ای در 
سراسر دنيا برای سنجش نگرش نسبت به كاربرد كامپيوتر در گروه های متفاوت آزمودنيها ساخته و 
  (2CAS)اعتباريابی شده است. برای مثال، لويد و گرسارد1 (1984) مقياس نگرش سنج كامپيوتر
را در قالب سه خرده مقياس اضطراب ،اطمينان و عالقه مندی به رايانه با 30 گويه در طيف پنجگانه 
ليكرت ساخته و اعتباريابی كرده اند .اين مقياس تا كنون در بسياری از كشورها و گروههای نمونۀ 
گوناگون اعتباريابی شده است كه می توان به اعتباريابی فرم كره ای (كيم و مك لين1994،3)؛ فرم 
عبری (فرانسيس و همكاران2000،4) و اخيرا فرم فارسی (علی آبادی و مشتاقی الرگانی،1385) 
اشاره كرد.در اين ميان تحقيقاتی كه ميان گروه معلمان صورت گرفته باشد، بيشتر مدنظر است. 
مثًال به پژوهشی می توان اشاره كرد كه ميان 621 معلم از ايالتهای تگزاس، فلوريدا، نيويورك، 
نگرش  سنجش  مقياس  تحقيق  اين  ابزار  است.  شده  اجرا   1995-96 سالهای  طی  كاليفرنيا  و 
تركيب  از  مقياس  اين  می شد.  مقياس  خرده   36 و  گويه   284 شامل  كه  معلمان5بود  كامپيوتری 
اعتباريابی شده بودند (از جمله مقياس CAS) تهيه شد. در طی  14 مقياس معتبر كه طی ده سال 
اين پژوهش و تحليل نگرشها معلوم شد كه 73٪ معلمان گروه نمونه نسبت به كامپيوتر در آموزش 
نيز از  نداشتند و ٪1  دوست  بودند، 4٪ آن را  كامپيوتر  مايل به كار با  داشتند، ٪23  مثبت  نگرش 

كامپيوتر متنفر بودند ( كريستنزن و كنزك 2000،6).
1- Loyed & Gressard
2- Computer Attitude Scale
3- Kim. & McLean
4- Francis & et al
5- Teachers Computer Attitude Scale
6- Christensen& Knezek.
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تكنولوژيهای  مفهوم  كه  می دهند  تشكيل  تحقيقاتی  را  پژوهش  اين  اصلی  محور  به هرحال 
آموزشی را به طور عام (اعم از تكنولوژيهای ديداری، شنيداری، كامپيوتر و اينترنت) هدف خود 

قرار داده باشند. 
مستقيم  در اين زمينه  مقياسهايی كه به طور  كاربردترين  يكی از قديمی ترين و در عين حال پر 
توسعه يافته، مقياسPATT1 است. اين مقياس را اولين بار در سال 1985دو پژوهشگر هلندی 
با نامهای جان رات و مارك دی وريس2با هدف سنجش نگرشهای مرتبط با تكنولوژی ميان گروه 
نمونه 2050 نفری از دانش آموزان (دختر و پسر 10 تا 15 ساله) اجرا كردند صد گويه اين مقياس 
اظهارات مثبت و منفی را دربارۀ نگرش نسبت به تكنولوژی در قالب شش خرده مقياس در طيف 
ليكرت نشان می داد. نتايج تحليل نگرشهای دانش آموزان گروه نمونه نشان داد كه نگرش پسران 
به طور معنادار باالتر از دختران بود (P<0.01)، دانش آموزان پسر بيشتر از دختران به تكنولوژی 
عالقه مند بودند و می خواستند در آينده در حرفه ای در زمينه تكنولوژی مشغول به كار شوند (رات 
و دی وريس، 1985).  مقياس PATT تاكنون در بيش از 22 كشور اعتباريابی شده است (بيكر و 
   (PATT-USA)مونسيات3،  2002) از جمله می توان به اعتباريابی اين مقياس در فرم آمريكايی
آن اشاره كرد كه بيم و دوگر4 (1993) از ترجمه هلندی آن بهره گرفتند و ميان ده هزار دانش آموز 
تايلندی  فرم  به  اعتباريابی  می توان  همچنين  كردند.  اجرا  آمريكا  ايالت  هفت  در  ساله  تا 15   13
مقياس PATT اشاره كرد كه بيكر و مونسيات (2002) از ترجمه انگليسی آن به تايلندی بهره گيری 
كردند و ميان دانش آموزان 15-12 ساله مدارس شهر بانكوك اجرا شد. با مقايسه نتايج تحقيق 
و  آمريكايی  آموزان  دانش  نگرش  ميان  كه  شد  روشن   PATT مقياس  تايلندی  فرم  و  آمريكايی  فرم 
تايلندی تفاوت معنادار وجود دارد.اين تفاوت به نظامهای آموزشی، فرهنگهای متفاوت و روش 
تدريس معلم - محور معلمان تايلندی نسبت داده شده است (بيكر و مونسيات،2002). تحقيق 
ديگری كه در آن به روش غير مستقيم از مقياس مزبور استفاده شده كاربرد يك مقياس در سنجش 
نگرشهای دانش آموزان دبيرستانی نسبت به تكنولوژی است كه سلوين5(1997) انجام داد. گروه 

1- Pupils Attitudes Towards Technology
2- Jan Roat & Marc Devries
3- Becker & Maunsaiyat
4- Bame & Dugger 
5- Selwyn
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نمونه اين تحقيق را 753 دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطۀ 19-16 سال تشكيل می دادند. 
 .(r=0/93) شد تاييد  نيز  بازآزمايی  در  كه  شد  تعيين  مقياس0/90  اين  برای  آلفا  اعتبار  ضريب 
اين  در  اما  بود،  دختران  از  بهتر  پسران  نگرش  نمرات  ميانگين  چند  هر  كه  داد  نشان  نتايج  تحليل 
را    (PATT-TR) مقياس اين  تركی  فرم  اعتباريابی  همچنين  نشد.  مشاهده  معنادار  اختالف  ميان 
يوردوگول و آسكار1 (2007) ميان نمونه ای از دانش آموزان 10 تا 16 ساله به حجم 3028 نفر 

انجام دادند كه نمونه ای ديگر از اين نوع تحقيقات است.
 2TAS مقياس  به  می دهند،  تشكيل  معلمان  گروه  را  آن  آماری  جامعۀ  كه  پژوهشهايی  مورد  در 
تكنولوژی، ميان معلمان مدارس متوسطه  می توان اشاره كرد كه به منظور سنجش نگرش دربارۀ 
اول  بخش  بود.  گويه   54 شامل  بخشی  سه  ابزار  اين   .(1993، (جفری3  رفت  به كار  آمريكا 
دوم  بخش  بود؛  مدرسه  و  سن  جنسيت،  مورد  در  آزمودنيها  شخصی  اطالعات  به  مربوط  مقياس 
آن اظهاراتی درباره نگرش معلمان نسبت به تكنولوژی را در قالب 26 گويه و شش خرده مقياس 
در طيف پنجگانه ليكرت ارائه می داد؛ در بخش سوم مقياس جنبه های شناختی و مفهومی معلمان 
درباره تكنولوژی آموزشی، در قالب 28 گويه و چهار خرده مقياس در طيف پاسخهای موافقم- 
در  معلمان  نفری  نمونه 183  گروه  در   TAS مقياس  اعتبار  می شد.  سنجش  نمی دانم،  مخالفم- 
يك  ميان  در  اما  شد.  محاسبه  مفاهيم 0/83  سنجش  بخش  در  و  نگرشها 0/81  سنجش  بخش 
نمونۀ 86 نفری از معلمان منطقه دنور آمريكا شامل 13 مرد و 73 زن، مقياسی ديگر اعتباريابی شد 
ليكرت  هفتگانه  شامل 20 گويه در طيف  مقياس  گرين،4 1997). اين  هافمن؛ و  فارلند،  (مك 
صورت بندی شد. هدف اين تحقيق سنجش نگرش معلمان در بهره گيری عمومی از تكنولوژی به 
عنوان يك ابزار آموزشی معرفی شد. ضريب آلفای كرونباخ برای اين مقياس 0/92 محاسبه شد. 
تحليل عاملی نشان داد كه 32٪ واريانس كل مقياس در يك عامل تبيين می شود و در واقع مقياس 
تبديل به يك مقياس تك بعدی شده بود كه نگرشهای مثبت معلمان را نشان می داد. البته كم بودن 

شمار نمونه در اين تحقيق، محدوديت اساسی آن تلقی می شود.
مقياس  آن،  نمونه  كه  پذيرفته  صورت  معلمان  گروه  ميان  به  مشابه  پژوهشهايی  نيز  اخيرًا 
1- Yurdugul & Askar 
2- Technology Attitude Scale (TAS)
3- Jeffrey
4- McFarlane, T. A., Hoffman, E. M. and Green K. E.
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در  خدمت  ضمن  و  خدمت  از  پيش  معلم  شامل 817  آماری  نمونۀ  يك  با  كه  است   1  MEITAS

كشور مالزی اجرا شده است (وانگ 2، 2007). مقدار ضريب اعتبار آلفا برای اين مقياس 0/90 
داشته  بقيه  با  كمی  همبستگی  كه  گويه  تعداد 15  مقياس  اوليه  گويه  ميانی 42  از  و  آمده  دست  به 
در  شد.  تبيين  مقياس  برای  بعدی  سه  ساختار  عاملی  تحليل  در  شده اند.  حذف  مقياس  از  است 
دبستانی و پاره وقت كشور تركيه انجام گرفته است  معلمان پيش  همين زمينه پژوهشی ديگر ميان 
(كبادايی،3 2006). مقياس مورد استفاده دارای 36 گويه (24 گويه مثبت و 12 منفی) در طيف 
پنجگانه ليكرت بود كه ميان 160 معلم پيش دبستانی و 100 معلم پاره وقت قراردادی اجرا شد بر 
اساس اين مقياس از معلمان درخواست می شد كه تجارب و نگرشهای خود را درباره بهره گيری 
از تكنولوژی آموزشی در كالس درس عالمت بزنند. ضريب اعتبار آلفا برای اين مقياس 0/77 
محاسبه شد كه در بازآزمايی ميان دو گروه معلم تاييد شد (r=0/75). اما مقياس ديگری كه تهيه 
فرم فارسی آن منظور پژوهش حاضر است، فرم تركی مقياس نگرش نسبت به تكنولوژی4 است كه 
در تركيه اعتباريابی شده است (ياووز5، 2005). اين مقياس دارای  50گويه با اظهارات سازگار 
و ناسازگار (مثبت و منفی) دربارۀ نگرش نسبت به تكنولوژيهای روز و بهره گيری از آن در فرايند 
يادگيری در طيف پنجگانه ليكرت، تنظيم شده است. آزمودنی نزديك ترين مورد را به  ياددهی- 
شيمی  معلم  شامل 162  آماری،  ميان نمونه  مقياس  تركی اين  فرم  نگرش خـود عالمت می زند. 
كه  گشت  محاسبه  مقياس 0/87  برای كل  آلفا  اعتبار  ضريب  ها  داده  تحليل  از  پس  كه  شد  اجرا 
نشان دهندۀ دقت اين ابزار است. در تحليل عاملی نيز پنج عامل استخراج شد كه نشان می دهد اين 

يك مقياس چند بعدی است و نگرشهای متفاوت معلمان را نشان می دهد.
می داند:  سنج  نگرش  مقياسهای  اين  همۀ  محور  را  عنصر  چهار   (1993) كی6  مجموع  در 
می كند؛  بيان  تكنولوژی  به  نسبت  را  آزمودنی  شخصی  احساسات  چگونگی  كه   عاطفه7  اول، 
منظور  به  تكنولوژی  كاربرد  مورد  در  را  آزمودنی  باورهای  از  گستره ای  كه  سودمندی8  دوم، 
1- Malaysian Educators Information Technology Attitude Scale 
2- Wong
3- Kabadayi Abdulkadir
4- Technology Attitude Scale (Turkish Form)
5- Yavuz 
6- Kay
7- Affection
8- Usefulness
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ارتقای قابليتهای شغلی نشان می دهد؛ سوم، كنترل1 كه نظر آزمودنی دربارۀ سهولت يا صعوبت 
بهره گيری از تكنولوژی است؛ و چهارم مقاصد رفتاری2 كه به نظرات آزمودنی در مورد الزامات و 

پيش نيازهای بهره گيری از تكنولوژی در رفتار واقعی می پردازد.
  پژوهش حاضر با اين پيش فرض صورت بندی شد كه نگرشها تأثير بسيار بر فراوانی و ماهيت 
به  آموزان  دانش  ترغيب  و  درس  كالس  در  معلمان  سوی  از  آموزشی  تكنولوژيهای  از  بهره گيری 
فرم  تا  است  شده  سعی  پژوهش،  اين  در  باشند.  داشته  می توانند  آموزشی  تكنولوژيهای  كاربرد 
اعتبار (پايايی)  و  شود  اعتباريابی  آموزش،  در  تكنولوژی  كاربرد  به  نسبت  نگرش  مقياس  فارسی 
و روايی3 اين مقياس در جامعه معلمان ايرانی به دست آيد. همچنين جداول نمرات هنجار برای 
ديگر  پژوهشهای  دادن  انجام  برای  مناسب  زمينه  تا  گرديد  تهيه  مرد)  و  (زن  معلمان  گروه  دو  هر 
فراهم شود. همچنين ارتباط ميان نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش و برخی ويژگيهای 
جمعيت شناختی گروه نمونه بررسی شده است تا تفاوتهای احتمالی مورد بررسی قرار گيرند. بر 

اين اساس سؤاالت زير مدنظر پژوهش حاضر قرار گرفته است:
مناسبی  اعتبار  از  آموزش،  در  تكنولوژی  كاربرد  نسبت به  نگرش  مقياس  فارسی  فرم  آيا   .1

برخوردار است ؟
 2. آيا فرم فارسی مقياس نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش، يك سازۀ يك بعدی 

يا چند بعدی است ؟
كاربرد  به  نسبت  اصفهان  شهر  متوسطه  مقطع  مرد  و  زن  معلمان  نگرش  ميزان  بين   3. آيا 

تكنولوژی در آموزش تفاوت وجود دارد ؟
اصفهان  شهر  هنرستان  دبيرستان و  شاغل در  متوسطه  مقطع  معلمان  نگرش  ميزان  بين   4. آيا 

نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش تفاوت وجود دارد ؟

روش پژوهش
است.  مقايسه ای  علی-  و  همبستگی  نوع  از   ، شده  مطرح  سؤاالت  به  توجه  با  پژوهش  اين 
های 3  ناحيه  متوسطه  مقطع  وهنرستانهای  دبيرستانها  مرد  و  زن  معلمان  را  پژوهش  آماری  جامعۀ 

1- control
2- behavioral intentions
3- Reliability and Validity
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و 4 اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان تشكيل دادند. شمار آنها بر اساس آمار سايت آموزش 
انجام  مرحله ای  چند  خوشه ای  روش  به  بود. نمونه گيری  بر  2720نفر  بالغ  اصفهان1  پرورش  و 
تصادفی  روش  مناطق 3 و 4 به  اصفهان،  شهر  پنجگانه  مناطق  ميان  ابتدا از  طوری كه  گرفت، به 
(به  هنرستان   12 و  دبيرستان   12 شامل  مدرسه   24 معلمان  منطقه،  هر  از  سپس  شد.  انتخاب 
نظر  در  نمونه  گروه  عنوان  به  می شدند  نفر  بر 400  بالغ  مجموع  در  كه  پسرانه)  و  دخترانه  تفكيك 
گرفته شد. البتـه پـس از اجـرای پـژوهش تـعداد پرسشنامه های كاملی كه در تحليل های آماری به 

كار رفت 311 عدد بود.
كاربرد  به  نسبت  نگرش  مقياس  (ترجمه)  فارسی  فرم  پژوهش،  اين  در  استفاده  مورد  ابزار 
تكنولوژی در آموزش (ياكووز،2005) بود كه يك ابزار سنجش نگرش است. اين مقياس شامل 
بهره گيری  و  روز  تكنولوژيهای  به  نسبت  نگرش  دربارۀ  ناسازگار  و  سازگار  اظهارات  با  گويه   50
پنجگانه  پيوستار  در  گويه  هر  به  را  خود  پاسخ  آزمودنيها  است.  ياددهی-يادگيری  فرايند  در  آن  از 
ليكرت (1= كامال مخالف، تا 5= كامال موافق) رتبه بندی می كنند. همچنين تعدادی از گويه ها 
به صورت معكوس نمره گذاری می شوند كه پاسخ به اين نوع سؤالها تعيين كنندۀ نگرشهای منفی 
نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش است. بدين ترتيب نمره های اين مقياس ممكن است ميان 
50 تا 250 متغير باشند كه نمره باال نشان دهندۀ ميزان باالی نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در 

آموزش معلمان است.
تحليل  معيار،  انحراف  ميانگين،  محاسبه  شده،  مطرح  سؤالهای  به  توجه  با  پژوهش  اين  در 
عاملی و آزمون t گروههای مستقل مورد توجه بود. بدين صورت كه برای پاسخ دادن به سؤالهای 
و  آزمايی)  باز  و  كرونباخ  اعتماد (آلفای  قابليت  ضرايب  محاسبه  از  ترتيب  به  پژوهش  دوم  و  اول 
 t آزمون  از  پژوهش  چهارم  و  سوم  سؤالهای  برای  و  اصلی)  عناصر  (تحليل  عاملی  تحليل  روش 

گروههای مستقل استفاده شد.
 

يافته های پژوهش
 به منظور تعيين اعتماد و پايايی اين مقياس هم از روش همسانی درونی و تعيين ضريب آلفای 
كرانباخ و هم روش بازآزمايی استفاده شد. برای برآورد همسانی درونی سؤاالت مقياس، ضريب 
1- http://www.esfahaneducation.com
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آلفای كرونباخ برای 50 گويه و ميزان همبستگی هر گويه با نمره كل مقياس محاسبه شد. در اين 
مرحله ضريب اعتبار آلفا برابر با 0/80 تعيين شد، و با توجه به همبستگی هر گويه با كل مقياس 
تعداد 7 گويه كه همبستگی كمتر از 0/20 داشتند، شناسايی و حذف شدند 1. مقدار ضريب آلفا 
با حذف اين گويه ها مقداری افزايش می يافت از اين رو ضريب آلفا مجدد برای 43 گويه باقيمانده 
نمره  با  سؤاالت  يك از  هر  همبستگی  ضرايب  دامنه  آمد.  به دست  ضريب 0/84  كه  محاسبه شد 
كل مقياس از 0/28 تا 0/61 متغير و در سطح P<0/01  معنادار بود. اين نتيجه نشان می دهد 
در  می كنند.   بيان  را  سازه  يك  و  برخوردارند  مناسب  درونی  همبستگی  از  مقياس  سؤاالت  كه 
روش بازآزمايی،  مقياس با فاصله دو هفته ای در دو نوبت ميان گروه نمونه 80 نفری از معلمان به 
 ( r =0/95) اجرا درآمد كه ضريب همبستگی ميان نمرات حاصل از دو بار اجرای مقياس برابر با

محاسبه شد و اين رضايت بخش است.
  به منظور تعيين روايی سازه و شناسايی عوامل موجود در گويه های مقياس از روش تحليل 
و  دارد  وجود  عاملی  تحليل  الزم  شرايط   1 شماره  جدول  نتايج  به  توجه  با  شد.  استفاده  عاملی 

می توان از اين روش استفاده كرد.
در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  اصلی2  عناصر  تحليل  روش  ابتدا  مقياس  عاملی  تحليل  برای 
چرخش  روش  می دهند از  تشكيل  مقياس را  زيربنای  كه  بنيادی  عوامل  تشخيص  برای  بعد  مرحله 

متعامد3 ( به روش واريماكس) استفاده شد.

جدول ۱. نتايج آزمونهای کفايت حجم نمونه گيری برای انجام دادن تحليل عاملی
0/756آزمون كفايت حجم نمونه كايزر ، ماير ، اوكلين
2915/491آزمون كرويت بارتلت و تقريب كای اسكوئر

903درجه آزادی
0/000سطح معناداری

1- گويه های حذف شده در جدول شماره 3 با عالمت * مشخص شده اند.
2- Principal Component Analysis
3- Orthogonal
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با توجه به نمودار سنگريزه1 و مقادير ويژه2 كه تعيين می كنند چه مقدار واريانس در كل گويه ها 
به وسيله يك عامل تبيين می شود، تعداد 15 عامل با 61/78 درصد از واريانس كل نمره ها باالتر 
از مقدار ويژه 1/00 قرار گرفته است و واريانس نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش را 

ميان گروه معلمان نشان می دهد.
از آنجا كه اين قدرت تبيين به 15 عامل موجود در مقياس نسبت داده شده است، برای ساده تر 
شدن تبيين نتايج ، الزم بود كه ماتريس همبستگی ميان گويه ها و عوامل بررسی شود و گويه های 

مرتبط با هر عامل كه بار عاملی باالتر از 0/3 دارند، مشخص شوند (جدول شماره 2).

جدول ۲. عاملهای استخراج شده مقياس و شماره گويه های مبين هر عامل

شماره گويه های مبني هر عامل با بار عاملی باالتر عاملها
٪ واريانس مقدار ويژهاز0/3 *

مقدار ويژه
٪ واريانس 

تراكمی 
مقدار ويژه

14-اول -27 -19 -29 -20 -31 -39 -38 -8 -40 -9
47-24-18-36-7-33-45-12-43-41-136/0914/1614/16

62/606/0420/20-21-14-41-12-25-2-30-11-23-42دوم
281/914/4524/65-33-11-1-3سوم
271/754/0628/72-16-18-17چهارم
191/744/0432/75-45-9پنجم
491/543/5736/33-37-50ششم
131/463/4039/73-1هفتم
181/433/2143/05-42-20هشتم
331/333/0946/13-17نهم
31/252/9149/05-32دهم

491/222/8451/89-44يازدهم
151/142/6654/54-17-47دوازدهم
101/092/5357/10سيزدهم
281/052/4559/53چهاردهم
121/012/3461/87-36پانزدهم

1- Scree Plot
2- Eigen values

* شماره گويه ها بر اساس پرسشنامه مقياس در جدول شماره 3 می باشد
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داده  چرخش  واريماكس  روش  به  داده ها  عاملی،  ساختار  الگوی  ترين  ساده  به  دستيابی  برای 
نمونه  همبستگی باال ميان گويه ها و هر عامل به مثابه يك خوشه در نظر گرفته شد. برای  شدند و 
همبستگی  ديگر  عامل  هيچ  با  اما  داشت،  اول  عامل  با  بااليی (0/57)  همبستگی   9 شماره  گويه 
معنادار نشان نمی داد؛ پس با توجه به نمودار سه بعدی عوامل در فضای چرخش داده شده1و گويه 
های مبين عاملها ، برخی عوامل كه عناصر مشترك داشتند با هم ادغام شدند و پنج عامل را پس از 
چرخش به وجود آوردند .در جدول شماره 3 اين عاملها و مقدار درصد واريانسی كه هر عامل تبيين 
می كند ،گويه های مبين آنها و ضريب همبستگی هر گويه با نمره كل مقياس نشان داده شده است. 

   
جدول شماره۳. عامل های استخراج شده پس از چرخش همراه با گويه های مبين و 

ضريب همبستگی آنها با  نمره کل مقياس

نام عامل و 
س تبيين شده

واريان
شماره گويه

گويه ها

همبستگی گويه با 
نمره كل

( ش ( ٪14/17 
مزايای كاربرد تكنولوژی در آموز   

0,57معلمان الزم است در مورد تكنولوژيهای جديد آموزش ضمن خدمت مداوم داشته باشد.7
0,47دانش آموزان بايد اطالعات پيشرفته را با بهره گيری از تكنولوژيهای جديد به دست بياورند8

كه 14 می يابد  امكان  آموز  دانش  ويدئويی  نوارهای  روی  درس  قسمتهای  از  بعضی  ضبط  با 
اشتباهاتش را ببينند.

0,37

0,42با بهره گيری از كامپيوتر واينترنت می توان زبان خارجی را تمرين كرد.19
0,45آموزش مبتنی بر كامپيوتر ميزان پيشرفت دانش آموزان را افزايش می دهد.20
0,34از ابزارهای تكنولوژيكی می توان برای تمرين يا مرور مطالب استفاده كرد.24
31 Power Point و Excel و Word  ، دانشجويان بايد بتوانند از نرم افزارهای خاصی مانند

استفاده كنند.
0,60

0,61تسهيالت تكنولوژ يكی روی مطالعه فعال و يادگيری اثر مثبت می گذارد.38
0,60بهره گيری از تكنولوژی درك موضوعات مشكل را آسان می كند.39
0,43بهره گيری از فناوريهای جديد می تواند موجب پيشرفت افراد شود.40
0,56وقتی كه اهداف طرح درس را تعيين می كنيم بايد تكنولوژی روز را در آموزش در نظر بگيريم.41

1- Component Plot in Rotated Space
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تصورات در مورد كاربرد تكنولوژی در آموز
0,36معلمان بايد طرح درس روزانه و ساالنه را با بهره گيری از كامپيوترآماده كنند.1
0,43اغلب دروس بايد شامل آموزش مبتنی بر كامپيوتر باشد.3
0,14دانش آموزان بايد تكاليفشان را با بهره گيری از اينترنت و كامپيوتر انجام دهند. *5

0,41آموزش از طريق تلويزيون گروه وسيع تری از مردم را می تواند در بر بگيرد.12
0,13ايميل تنها برای برقراری  ارتباط است و نمی توان ار آن در آموزش استفاده كرد. *22
0,40آموزش صرفًا با تكنولوژی به اهدافش می رسد.28
0,39برای موفقيت در زندگی ضرورت ندارد كه از دستاوردهای تكنولوژی استفاده كنيم.35
بهره گيری مناسب از جنبه های گوناگون تكنولوژی در فرايند آموزش وتدريس می تواند از 36

هدر رفتن زمان پيشگيری كند.
0,40

0,52بهره گيری از تكنولوژی مبتنی بر اخالق بايد بخشی از اهداف ملی باشد.44
0,14بيشتر دانشگاهيان از كامپيوتر بهره گيری مناسب نمی كنند. *46
وقتی از تكنولوژی نام برده می شود نخستين چيزی كه به نظر می رسد، بهره گيری از كامپيوتر 49

و چند رسانه ايهاست.
0,37

از 50 بهره گيری  می رسد  نظر  به  كه  چيزی  نخستين  می آيد،  به ميان  سخن  تكنولوژی  از  وقتی 
ابزار و استمرار در بهره گيری از آنهاست.

0,40

ش ( 8/04 ٪ )
عدم تأثير گذاری تكنولوژی در آموز

0,38معلمان برای آمادگی جهت تدريس نيازی به بهره گيری از كامپيوتر ندارند.2
0,54ضرورتی به بهره گيری از ابزارهای تكنولوژيكی در فرآيند آموزش وجود ندارد.4
0,41بهره گيری از كامپيوتر در آموزش به دانش آموزان فايده ای ندارد.6

0,39استفاده از تلويزيون همراه با مواد چاپی هيچ تأثيری بر آموزش ندارد.11
0,45بهره گيری از ابزارهای تكنولوژيكی بر انگيزه دانش آموزان تأثير نمی گذارد.21
پروژكتور اورهد  و اساليد  نبايد بر وسايل ديگر آموزش ارجحيت داشته باشد، زيرا استفاده 23

از آنها زمان زياد می برد.
0,28

0,11برای بهره گيری از كامپيوتر دانش پيشرفته مورد نياز است. *25
را 26 انسان  حواس  تمام  كه  باشند  داشته  مثبت  اثر  می توانند  تنها زمانی  تكنولوژيكی  ابزارهای 

تحت تأثير قرار دهد.
0,17

0,51بهره گيری ازاينترنت برای يادگيری وقت را هدر می دهد.30
0,37به كارگيری تكنولوژی توان بالقوه تفكر در انسان را از بين می برد.42
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(٪ ش(11/12

ش بايست های كاربرد تكنولوژی در آموز
پي

0,53به كارگيری تكنولوژيهای جديد در آموزش معلمان بايد افزايش يابد.9
0,47آموزش مبتنی بر كامپيوتر بايد با محوريت معلم باشد.15
0,55داشتن حداقل دانش كامپيوتری برای بهره گيری از اطالعات اينترنتی كافی است.16
0,54دانش آموزان بايد آموزش پايه را در مورد كامپيوتر دريافت كنند.27
0,18كاربرد تكنولوژی اطالعات در ايران كافی نيست. *34
0,27برای به كارگيری تسهيالت تكنولوژيكی هر فرد بايد حداقل يك زبان خارجی بداند.37
0,51ايران بايد برای به كار گيری تكنولوژی آموزشی برنامه مدونی داشته باشد.43
به 45 مربوط  تكنولوژيكی  ابزارهای  كارگيری  به  توانايی  از دانشگاه  شدن  التحصيل  فارغ  برای 

رشته تحصيلی بايد مورد ارزيابی قرار گيرد.
0,49

0,46تغييرات تكنولوژيكی بايد در دوره های آزمايشی گوناگون  مورد توجه قرار گيرد.47

ش ( ٪12/23 )
اثربخشی تجهيزات تكنولوژی در آموز

0,41يادگيری از طريق تلويزيون پايدارتر است، زيرا از دو جنبه صدا و تصوير برخوردار است.10
به علت اينكه نوارهای ويدئويی مجددا  قابل مشاهده هستند، بنابر اين دانش آموزان می توانند 13

بازخورد دريافت كنند.
0,42

0,61از طريق اينترنت هر فرد می تواند اطالعاتی نامحدود را در مورد هر موضوع دريافت كند.17
را 18 خطرناك  يا  مشكل  تجارب  از  بعضی  می توان  كامپيوتر  مبتنی بر  آموزش  كارگيری  به  با 

آموزش داد.
0,59

0,58مفاهيم انتزاعی را می توان از طريق تجهيزات تكنولوژی به صورت عينی تری آموزش داد.29
0,36دادن تكاليفی كه به كامپيوتر نياز ندارد مرا تحت فشار می گذارد.32
برای سخنرانی ترجيح می دهم از پروژكتوراورهد و پاور پوينت به جای گچ و تخته استفاده 33

كنم.
0,44

0,09زندگی مملو از تكنولوژی، ممكن است بر افراد اثر منفی بگذارد. *48

پنج عامل استخراج شده در مجموع 61/75٪ از واريانس كل مقياس را تشكيل می دهند و هر 
پنج عامل نقشی اساسی در تبيين اين واريانس دارند. اين يافته به سؤال دوم پژوهش پاسخ می دهد 
كه مقياس يك مقياس چند بعدی است كه پنج عامل با درصد نزديك به هم كل واريانس آن را نشان 

می دهند.
يافته های جدول شمارۀ 4 نشان می دهد كه ميان نگرش معلمان زن و مرد گروه نمونه در مـورد 
كاربرد تكنولوژی در آمـوزش تفاوت معنادار وجـود ندارد (t =1/91،P > 0/01 )؛ به عبارت 
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ديگر جنسيت معلمان در نگرش آنها بی تأثير است.

جدول شماره ۴. نتايج آزمون t مستقل ميان متغير جنسيت و نگرش نسبت به 
کاربرد تکنولوژی در آموزش

sig df t انحراف معيار ميانگني تعداد آزمودنيها

0/01 309 1/91 13/50 186/43 160 زن
15/97 183/10 151 مرد

در مورد سؤال چهارم پژوهش، نتايج نشان داد كه ميان محل خدمت معلمان اعم از دبيرستان يا 
هنرستان و نگرش آنان نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش با 99 درصد اطمينان تفاوت معنادار 
وجود دارد، به گونه ای كه معلمان شاغل در هنرستانها با كسب ميانگين باالتر در مقياس از نگرشی 

مطلوب تر نسبت به همكاران خود در دبيرستانها، برخوردارند (جدول شماره 5).
 

جدول شماره ۵. نتايج آزمون t مستقل ميان متغير محل خدمت و نگرش نسبت به 
کاربرد تکنولوژی در آموزش

sig df t انحراف معيار ميانگني تعداد محل خدمت

0/01 309 3/76 15/25 182/62 186 دبيرستان
12/72 188/85 125 هنرستان

بحث و نتيجه گيری
بر اساس نتايج به دست آمده، ضرايب همبستگی هر يك از سؤالهای فرم فارسی مقياس نگرش 
نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش با نمره كل مقياس در معلمان مقطع متوسطه اصفهان مطلوب 
بودند. اين يافته حاكی از آن است كه سؤالهای مقياس از هماهنگی الزم برخوردار هستند.همچنين 
ضرايب همسانی درونی مقياس با به كارگيری از دو روش آلفای كرونباخ و باز آزمايی در كل نمونه، 
دارای قابليت اعتبار و پايايی رضايت بخشی هستند(ضريب آلفا 0/84). اين يافته ها با تحقيقات 
ياووز (2005) كه اعتبار مقياس را 0/87 به دست آورده بود، نزديك است. نتايج به دست آمده 
از ضرايب اعتبار مقياس به سؤال اول تحقيق كه آيا مقياس از اعتبار مناسب برخوردار است، پاسخ 
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می دهد. در واقع می توان نتيجه گرفت كه مقياس فوق از همسانی درونی با توجه به ماده های آن 
برخوردار است.

برای پاسخ به سؤال دوم تحقيق كه آيا مقياس نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش، 
روش  كارگيری  به  با  عاملی  تحليل  آماری  روش  از  است؛  بعدی  چند  يا  بعدی  يك  سازه  يك 
بهره گيری  با  آمده  به دست  تحليل  نتايج  شد.  استفاده  واريماكس  چرخش  و  اصلی  عناصر  تحليل 
از آزمونهای مناسب بودن داده ها برای استفاده از تحليل عاملی يعنی شاخص نمونه گيری كفايت 
KMO و كرويت بارتلت نشان داد كه داده ها قابليت استفاده از روش فوق را دارند. در اين تحليل 

استخراج  عامل  پنج  نهايت  در  گرفت،  انجام  واريماكس  متعامد  چرخش  روش  كارگيری  به  با  كه 
شده بيش از 61٪ واريانس كل سؤاالت را تبيين می كردند. با استفاده از اين تحليل روشن شد كه 
عامل اول و دوم بيشترين تبيين واريانس مقياس را برعهده دارند، اما سه عامل ديگر هم در اين تبيين 
آموزش، 2.  در  تكنولوژی  كاربرد  مزايای  ترتيب : 1.  به  پنجم  تا  اول  عامل  دارند.  مهم  نقشی 
تصورات در مورد كاربرد تكنولوژی در آموزش، 3. عدم تأثيرگذاری تكنولوژی در آموزش، 4. 
تكنولوژی در آموزش؛  تجهيزات  اثربخشی  تكنولوژی در آموزش و 5.  كاربرد  بايست های  پيش 
نامگذاری شدند. اين يافته به سؤال دوم پژوهش پاسخ داد، به عبارت ديگر فرم فارسی مقياس يك 
سازه چند بعدی است. ياووز (2005) هم پنج عامل را در جامعه معلمان تركيه به دست آورده بود، 
آموزش (٪15/21)،  در  تكنولوژی  ابزار  كاربرد  عدم  از :  بودند  عبارت  ترتيب  به  او  های  عامل 
 ،(٪12/67) آموزش  در  تكنولوژی  تأثيرات   ،(٪13/95) آموزش  در  تكنولوژی  از  بهره گيری 
تكنولوژيكی  ابزارهای  ارزيابی  و   ،(٪11/14) تكنولوژيكی  ابزارهای  از  بهره گيری  چگونگی 

(7/67٪). اين عاملها در مجموع 60/64٪ واريانس كل را تبيين می كردند.
متناسب با گويه های مبين عامل اول و دوم كه بيشترين مقدار واريانس مقياس را تبيين می كردند، 
عرصه  در  جديد  تكنولوژيهای  كاربرد  دربارۀ  ايشان  تصورات  و  معلمان  نگرش  كه  شد  مشخص 
آموزش مثبت است و اين وقتی بيشتر مشخص می شود كه عامل سوم (عدم تأثيرگذاری تكنولوژی 
در آموزش) با اينكه گويه های بسياری در خود دارد، اما كمترين مقدار واريانس كل مقياس را نشان 
می دهد(6/04٪) و اين داللت بر اين دارد كه معلمان دارای نگرش منفی در اقليت قرار دارند و در 
مقابل اكثريت آنان از به كارگيری تكنولوژی در فرايند آموزش استقبال می كنند.در حالی كه متناسب 
با عامل چهارم يك سری پيش نيازها را در كاربرد آن مهم می دانند، اما بر اثربخشی تكنولوژی در 
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 (2005) ياووز  عاملی  تحليل  نتايج  با  نتايج  اين  پنجم).  عامل  با  (متناسب  دارند  ايمان  آموزش 
نزديك است. معلمان گروه نمونه او هم در مجموع نگرشی مثبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش 
داشتند، اما متناسب با عامل چهارم (چگونگی استفاده از ابزارهای تكنولوژيكی) شرطهايی برای 

بهره گيری از آن قائل بودند.
در اين تحقيق مشخص شد كه ميان معلمان زن و مرد مقطع متوسطه شهر اصفهان از نظر ميزان 
نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش تفاوت معنادار وجود ندارد. اين يافته با نتايج تحقيق 
مقياس TAS كه بر ميان معلمان زن و مرد آمريكايی اجرا شد، مشابه است، زيرا در آنجا هم تفاوت 

معنادار يافت نشد (جفری،1993). 
نظر  از  دبيرستان  و  هنرستان  در  شاغل  معلمان  ميان  كه  شد  مشخص  چهارم  سؤال  مورد  در 
نگرش نسبت به كاربرد تكنولوژی در آموزش تفاوت معنادار وجود دارد و اين تفاوت به نفع معلمان 
هنرستان بود. يعنی گروه اخير نگرشی مثبت تر به اين مقوله دارند. در تبيين اين يافته می توان بيان 
كرد كه به احتمال زياد همه معلمان مدارس كشور به طور مستقيم در معرض تعامل با تكنولوژيهای 
موانع  جمله  از  ما  مدارس  اقتصادی  شرايط  و  آموزشی  سنتی  ساختارهای  و  نگرفته اند  قرار  جديد 
خود  عوامل  اين  است.  درس  كالسهای  در  آموزشی  نوين  ابزارهای  كارگيری  به  گسترش  و  بسط 
زمينه ساز فن هراسی1 و نگرش منفی معلمان به كاربرد آن در فرايند ياددهی- يادگيری است. اما 
به  ما  مدارس  در  آموزشی  روشهای  تغيير  همزمان  طور  به  و  جديد  تكنولوژيهای  ورود  زمينۀ  اگر 
وجود آيد، اين فن گريزی ميان معلمان كاهش خواهد يافت. اين موضوع وقتی روشن تر می شود 
كه با استناد به نتايج همين پژوهش، و با توجه به نتايج تحليل عاملی و ميزان باالی تبيين واريانس 
عامل اول كه نشان دهنده نگرش مثبت معلمان به كاربرد تكنولوژی در آموزش بود؛ مشاهده كرديم 
جمله  از  آموزش  در  جديد  تكنولوژيهای  از  بهره گيری  دليل  به  هنرستانها  در  شاغل  معلمان  كه  
بر   ... و  برق  و  شيمی  مانند  هايی  رشته  در  آزمايشگاهی  تجهيزات  ساير  و  اينترنت  و  كامپيوتر 
رو  اين  از  آگاهترند.  كرده  ايجاد  آموزش  در  تكنولوژی  كه  تسهيالتی  و  مزايا  و  تكنولوژی  اهميت 
نگرش آنها نسبت به تكنولوژی در آموزش در مقايسه با معلمان دبيرستان كه تنها به تدريس دروس 
آموزش  در  تكنولوژی  ابزارهای  از  و  می پردازند  سخنرانی  مثل  سنتی  روشهای  به  هم  آن  و  تئوری 

استفاده چندانی به عمل نمی آورند، به طور معنادار بهتر است.    
1- Technophobia
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به نظر می رسد كه بهترين راه تغيير و اصالح نگرش معلمان به تكنولوژيهای آموزشی جديد اين 
است كه در عمل آن را ادغام كنند، جامعه در حال تغيير از عصر سنتی به عصر صنعتی و اطالعات 
است و تكنولوژی به سرعت پيشرفت می كند و بايد بخشی جدايی ناپذير از برنامه درسی مدارس 
باشد (دی بندتو 2005،1). همچنين برای رشد حرفه ای معلمان بايد در دوره های پيش و ضمن 
هرچه  معلمان  تا  آورد  فراهم  فرصتهايی  تكنولوژيكی  غنی  های  محيط  در  يادگيری  برای  خدمت، 
ملموس تر با آن آشنا شوند. بايد دانست تا وقتی كه تصورات و نگرشها اصالح نشده باشند، آنها 
كاربرد  به  نسبت  نگرش  مقياس  فارسی  فرم  تحقيق،  اين  نهايت  در  نمی كنند.  تالش  تغيير  برای 
جمله  از  زمينه هايی  در  آن  با  می توان  كه  شد،  ارائه  معتبر  ابزاری  عنوان  به  آموزش  در  تكنولوژی 
تدوين برنامه های پيش و ضمن خدمت معلمان در باال بردن سطح دانش آنها درباره تكنولوژيهای 
روز در عرصه آموزش، انتخاب و گزينش معلمان جديد و مواردی اين گونه استفاده برد. در اين 
تحقيق می توان به فقدان ابزاری معتبر در زمينه سنجش نگرشهای مرتبط برای مقايسه نتايج با آن به 
منزلۀ يك محدوديت اشاره كرد. همچنين به پژوهشگرانی كه به زمينه های وابسته به اين پژوهش 
عالقه مندند پيشنهاد می شود كه مقياس فوق را در جمعيتهای معلمان با توجه به تجارب قبلی آنها، 
مورد  اين گونه  مواردی  و  گوناگون،  شهرهای  در  سكونت  محل  ايشان،  تحصيالت  ميزان  و  سن 
به  گويه هايی  خود  تحقيقات  هدف  فراخور  به  می توانند  محققان  اين  بر  افزون  دهند.  قرار  بررسی 

مقياس بيفزايند يا حذف كنند.……………………………………
…

1- DiBenedetto.
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