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مقدمه
. ارآمد، از عوامل مؤثر در پیشرفت کشور استتوانمندي نظام آموزشی در تربیت نیروي انسانی ک

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فراگیري دانش و مهارت به عنصري ضروري در حوزة 
گیري از هاي اخیر به بهرهطی سال). 1382فرهادي،(آموزش و پژوهش تبدیل شده است

یرات سریع فناوري در فرایند تغی. شده استهاي نوین در کالس درس، توجه بسیاريوريفنا
شود و هدف آن بهبود کیفیت آموزشی در مدارس یادگیري موجب تحوالت وسیع می-یاددهی

هاي مناسب در جهت استعدادها و عالیق شخصی آوردن فرصتهاي جدید با فراهماست، فناوري
).2002، 1یبایلر و ریتچ(کنندینظام آموزشی مدارس کمک شایانی مآموزان به بهبود دانش

هاي در کالس) مثل رایانه و اینترنت(هاي روزفناوريگیري از دهند که بهرهمطالعات نشان می
، 2مهمت(دهد که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر بیاموزند آموزان میدرس این امکان را به دانش

).2002، 3میلکن و بامز(و احساس رضایت بیشتر از حضور در کالس درس داشته باشند ) 2004
هاي متناسب با نفوذ رایانه در عرصه.دانندنظران، دورة حاضر را عصر رایانه میبرخی از صاحب

، عملی کوتاهی با رایانه برخوردارندۀمختلف حیات اجتماعی، هر یک از افراد جامعه از تجرب
ر تلقی عملی مذکواي، معرف تجربۀهاي بانکی و دیگر سازوکارهاي رایانهمحاسبات عملیات

اند هاي مثبت و منفی نسبت به رایانهمتناسب با تجارب خود داراي واکنشبنابراین، افراد . شوندمی
رایانه مورد سنجش قرار هاي افراد نسبت به ، موضوعات مذکور را در قالب نگرشو محققان

و شناخت گیري، ارزیابی، تحلیل اي پژوهشی محققان توجه به اندازههدهند، بخشی از زمینهمی
).1982، 4زولتان و چاپنیز(هایی است ها و نگرشچنین واکنش

تبدیل شده است؛ بنابراین آموزشی در همۀ سطوح آموزشامروزه رایانه به یک ابزار کمک
هاي کاربر قرار دارند حائز اهمیت ویژگیه چگونه عوامل مختلف در تعامل با محیط وکفهمیدن این

داویس و (گیردقرار میوسیلۀ نگرش نسبت به رایانه تحت تأثیر بهاست، این امر تا حد زیادي 
همگان هاي نوین مرتبط با آن از سوياستفاده از رایانه و فناوري. )2006، 6؛ تئو2001، 5بریمبر

هاي رایانه را قبول دارند و بعضی دیگر آن را که چرا برخی افراد، فناوريیکسان نیست و توجه به این
هاي اطالعاتی است، اینکه سیستمبرانگیز و مورد عالقه در تحقیقات ش ز مباحث چالکنند، امیرد 

اي دیگر در برند و عدهکنند و از کار با آن لذت میه میها استفادچرا برخی افراد مشتاقانه از رایانه
ها که همبستگی بین آنشودمرتبط میشوند، به متغیرهاي بسیاريتعامل با آن دچار اضطراب می
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توان سن، جنسیت، میزان تحصیالت، رشتۀ تحصیلی این عوامل میاز جملۀ. بررسی شده است
، فرهنگ، تجارب قبلی کار با رایانه، دانش رایانه شخصی )2001، 2؛ یانگ2003، 1بکرز و اشمیت(
کتز و فرانسیس، به نقل از (، هوش، منبع کنترل، خودکارآمدي)2002، 3و همکارانبلینگ نوث(

.نام برد) 2000، 5کادیچویچ(و نگرش نسبت به رایانه ) 4،2000سیس و همکارانفران
ي یا ناخشنودي فرد در کسب نگرش نسبت به رایانه با عنوان تمایل یا احساس خشنود

ي اهاي رایانهنگرش نسبت به فناورياي تعریف شده است که در این موردهاي نوین رایانهفناوري
به یادگیري است، مانند نگرش فرد نسبت مرتبطکه به طریقی با رایانه تواند شامل هر چیزي می

تواند بر میفقطگرش کاربران نه ن. هاي آموزشی مربوط باشدي یا شرکت در دورهاهاي رایانهبرنامه
ها در استفاده از رایانه تأثیر بگذارد، بلکه رابطۀ مثبتی بین میزان تجارب کار با رایانه و نگرشتمایل آن

را به ن، نگرش نسبت به رایانهامحققبعضی از ). 2000کادیچویچ، (مطلوب نسبت به آن وجود دارد 
طور فهمیدن که چگونه این مؤلفه یک عامل مهم در افزایش پذیرش رایانه، همینمنظور فهمیدن این

؛ تئو، 2005، 6و الوهانگ (رفتار کاربران کنونی و آینده در کار با رایانه است، را مورد بررسی قرار دادند
).2008تئو، 

ها و ها با توجه به یادگیري یا استفاده از آننگرش نسبت به رایانه، بازتاب گرایش به سمت رایانه
تعامل ). 2002، 7مایرس و هارپین(هاست هاي جدید همانند رایانهبینی کنندة اتخاذ فناوريپیش
و احساسات درگیر با این رابطه، مشکل استها ایی نگرشرایانه یک پدیدة پیچیده است و شناس- انسان

به ها تمایل زیادينسبت به رایانه دارند، آنویلز دریافت، زمانی که کاربران نگرش مثبتی.)1995، 8ویلز(
دهندة یک ها رایانه نشانآناز نظرهاي الزم را دارند، هرچند، براي کسانی که به ماهر شدن در مهارت

، 9میلز و درنت(تواند دشوار باشدهاي مناسب میاست، تسلط بر مهارتور آتجربۀ ناخوشایند و اضطراب
ووجود آورد، این اضطراب ممکن است شکلی از خصومت، ترس یا مقاومت را به). 2006؛ تئو، 2008

).2000، 10یالدیریم(هاي رایانه شوند ممکن است مانع کسب مهارت
هاي رایانه و متغیرهاي بین نگرشۀرابطبه توصیفچند سال گذشته تحقیقات زیاديخاللدر 

مرتبط استفاده از آن هبمثبت رایانه با نگرش نسبت ۀاما تجرب،مرتبط اختصاص داده شده است
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تمرین یا آموزش رایانه). 2000، 3و راحیم؛ سیال1998، 2و بابکو؛ پودوسکی2003، 1کومار(است
را افزایش س و تمایل نسبت به آن داري اضطراب را کاهش و اعتماد به نفبه طور معنیرایانه

توضیحالزم به ). 2003، 5؛ تسیتوریدو و وریزاس2002، 4؛ روواي و چایلدرس2001چاو، (دهد می
هایی از سوي اشخاص، تعلیم و تربیت، مقاومتهاي جدید به عرصۀاست همواره هنگام ورود فناوري

زمینه نشان داد دبیران معموالً نگرش تحقیقات در این.آیدبه ویژه دبیران و مدیران به عمل می
؛ 1987، 6کوهانگ(شوند هاي نو ندارند و از مواجهه با آن دچار هراس مینسبت به فناوريمثبتی

هاي نوین را اینکه چرا برخی از دبیران ورود فناوري). 1998؛ هاردي، 1994، 7پاپرزجی و ویداکویچ
کنند از مباحث چالش برانگیز مطالعات تربیتی میرد پذیرند و بعضی دیگر آن را درس میبه کالس 

و توسعه و ) به ویژه رایانه(هاي آموزشی فناوريهاي مثبت در معلمان نسبت به ایجاد نگرش. است
هاي مورد نیاز براي ورود آن است؛ با تأکیدي که بر یادگیري از زمینه-فرایند یاددهیکاربرد آن در

شود، انه در آموزش شد، کمبودي که در این زمینه احساس میآگاهی یافتن از نگرش نسبت به رای
.گیري کندایی را در مطالعات تحقیقی اندازههنبود ابزاري است که چنین نگرش

هاي آموزشی جدید است، طی چند دهۀ اخیر توجه از بارزترین تکنولوژياز آنجا که رایانه
اي در سراسر دنیا معتبر و شناخته شدههايو تاکنون مقیاسپژوهشگران به آن معطوف شده است

ها ساخته و اعتباریابی هاي متفاوت آزمودنیبراي سنجش نگرش نسبت به کاربرد رایانه در گروه
در فرم آمریکایی توسعه ) 1986(9را نخستین بار لوید و گرساردCAS8مقیاس مثالًشده است، 

ورد نگرش نسبت به رایانه را در قالب سه سی گویۀ این مقیاس اظهارات مثبت و منفی در م. دادند
با مقایسۀ چهار ) 1991(10وودرو. مندي به رایانه نشان دادمقیاس اضطراب، اطمینان و عالقهخرده

همچنین . را به عنوان ابزاري پایا و معتبر معرفی کردCASمقیاس نگرش سنج رایانه، مقیاس
282روي فرم ترکی مقیاس در گروهی از )1993(11توان به پژوهشی که بربراقلو و کلیک اقلومی

ضرایب پایایی آلفا براي سه خرده مقیاس اضطراب، اطمینان و کهدانشجو اجرا کردند، اشاره کرد 
به نقل از فرانسیس (گزارش شد90/0و براي نمره کل 68/0، و 72/0، 57/0مندي به ترتیب عالقه

.)2000و همکاران، 
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دانشجو در کره 303اي متشکل از اي مقیاس است که با نمونهرهدیگر مربوط به فرم کپژوهش 
برآورد شد و ضرایب آلفا براي 92/0ضریب پایایی آلفا براي نمرة کل مقیاس . جنوبی صورت گرفت

در : تعیین شدند84/0و 80/0، 82/0مندي به ترتیب هاي اضطراب، اطمینان و عالقهخرده مقیاس
هاي پنج عامل استخراج شده، نگرش منفی دانشجویان نسبت به تحلیل عاملی متناسب با گویه

).1994، 1کیم و مک لین(نمود پیدا کردرایانه
همچنین در پژوهشی که روي فرم فارسی این مقیاس در میان دانشجویان صورت گرفت، 

، 83/0مندي به رایانه به ترتیب ضریب پایایی آلفا براي سه خرده مقیاس اضطراب، اطمینان و عالقه
محاسبه شد و در تحلیل ساختار عاملی مقیاس، 93/0و براي نمرة کل مقیاس 85/0و 79/0

).1386علی آبادي، (اضطراب و تشویش در کار با رایانه نمود پیدا کرد
مثالً به . استمورد نظر در این میان تحقیقاتی که میان گروه دبیران صورت گرفته باشد، بیشتر 

هاي تگزاس، فلوریدا، نیویورك و کالیفرنیا معلم از ایالت621ه کرد که میان توان اشاروهشی میپژ
2اي معلمانابزار این تحقیق از مقیاس سنجش نگرش رایانه. اجرا شده است1995- 96هاي سالدر

معلمان گروه درصد73در این پژوهش معلوم شد که . تهیه شد) CASمقیاس مانند(2معلمان
4مایل به کار با آن بودند، درصد23ه در آموزش نگرش مثبت داشتند،نمونه نسبت به کاربرد رایان

).2000، 3کریستنزن و کنزك(نیز از آن متنفر بودنددرصد1آن را دوست نداشتند و درصد
بر فراوانی و ماهیت ها تأثیر بسیاريبندي شد که نگرشفرض صورتپژوهش حاضر با این پیش

هاي فناوريآموزان به کاربردران در کالس درس و ترغیب دانشگیري از رایانه از سوي دبیبهره
بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد با هدف اعتباریابی و رواسازي . تواند داشته باشدمیآموزشی

در بین دبیران تربیت بدنی، ابزاري معتبر و جهانی را CASفرم فارسی مقیاس نگرش سنج رایانۀ 
هاي رو به رشد حوزة فناوري بدنی براي پژوهشن و متخصصان تربیتسازي کند تا پژوهشگرابومی

موردسؤاالت زیر ،بر این اساس. و ارتباطات و رایانه مقیاسی پایا و معتبر در اختیار داشته باشند
:نظر پژوهش حاضر قرار گرفته است

میزان اعتبار فرم فارسی مقیاس نگرش نسبت به رایانه، چگونه است؟.1
ی مقیاس نگرش نسبت به رایانه، یک سازة یک بعدي یا چند بعدي است؟آیا فرم فارس.2

شناسی پژوهشروش
. انجام شده استCASاین بررسی به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس نگرش نسبت به رایانه 

تخصصی -هاي علمیکننده در رقابتبدنی شرکتجامعه آماري پژوهش حاضر شامل دبیران تربیت
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3. Christensen & Knezek
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نفر بودند، با استفاده از جدول کرجساي 900ها تعداد آن90-89تان است که در سال استان کردس
ها با استفاده از روش نفر از آن200تعداد ) KMO(محاسبه آزمون کفایت حجم نمونه مورگان،و

.نمونه گیري تصادفی انتخاب شدند
است CASسنج رایانۀ مقیاس نگرش ) ترجمه(ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم فارسی 

ةاین مقیاس شامل سی گویه با اظهارات سازگار و ناسازگار دربار. که یک ابزار سنجش نگرش است
، کامالً 1=کامالً مخالف(ها به هر گویه در مقیاس لیکرتآزمودنی. نگرش نسبت به رایانه است

مبین نگرش مثبت نسبت هاي سازگار که بدین صورت که به هر یک از گویه. پاسخ دادند) 5=موافق
.داده شد1تا 5به رایانه است در برابر گزینۀ کامالً موافقم تا کامالً مخالفم به ترتیب نمرات 

ها الند که پاسخ به این نوع سؤشدمیگذاريهها به صورت معکوس نمرهمچنین تعدادي از گویه
تا 30قیاس ممکن است بین هاي این منمره.هاي منفی نسبت به رایانه استکننده نگرشتعیین
بدنی میزان باالي نگرش نسبت به رایانه در دبیران تربیتةدهندمتغیر باشند که نمرة باال نشان150
.نمرة نگرش نسبت به رایانه هر آزمودنی استنیزجمع کل نمرات . است

به .روایی سازه استفاده شدو) صوري(هاي روایی محتوابراي رواسازي پرسشنامه از روش
ها و شیوة همراه با مستندات سؤالپرسشنامههاي سؤالمنظور بررسی روایی صوري و محتوایی، 

نفر از استادان دانشگاه ارسال شد و از آنان تقاضا شد در قالب مقیاس لیکرت دوازدهارزیابی براي
به منظور . کنندسنجد، بیان ها تا چه میزان نگرش به رایانه را میکه سؤالنظر خود را دربارة این

هاي مقیاس از روش تحلیل عاملی اکتشافی ه و شناسایی عوامل موجود در گویهتعیین روایی ساز
کردوي اذعان . هاي ضعیف از نظر کالین استفاده شدبراي حذف نشانگرها یا شاخص. استفاده شد

و چنانچه باالتر از ها را باالآن) عالمت جبري مالك نیست(باشد6/0که اگر بارهاي عاملی بیش از 
توان نادیده گرفت، در را می) 3/0کمتر از (سایر بارهاي عاملی . شوندباشد، نسبتاً باال برآورد می3/0

). 1378کیم و مولر، ؛1380کالین، (در نظر گرفته شد3/0اینجا نیز مرز قبولی در تحلیل عاملی 
% 30شنامه داراي بار عاملی باالي هاي پرسهش حاکی از آن است که تمامی گویههاي پژوداده

براي سنجش پایایی، محاسبۀ پایایی سازگاري بین .هستند که معرف پایایی ابزار تحقیق است
ترین آزمون پایایی سازگاري درونی، ضریب آلفاي جا که معمولها مورد نظر بوده است، از آنسؤال

اینگل هارد و نگیل، (شوده میها یا طبقات چند مقیاسی استفادکرونباخ است که براي سؤال
.ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است، براي سنجش سازگاري درونی پرسشنامه)2003

هاي توصیفی و استنباطی با توجه به نوع انجام تحلیلآوري، برايهاي پژوهش پس از جمعداده
هاي تحلیل عاملی اکتشافی، نهاي تحقیق از آزموالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیهمتغیرها و اط

و 18نسخۀ SPSSافزار تجزیه و تحلیل آماري ضریب همبستگی و ضریب آلفاي کرونباخ از نرم
LESERL استفاده شد52/8، نسخۀ.
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هاي پژوهشیافته
ابتدا براي بررسی اینکه آیا حجم نمونۀ انتخاب شده براي تحلیل عاملی کافی است یا نه؟ آزمون 

همچنین براي این که مشخص شود . انجام شد) KMO(الکین -می یر-داري کیزربرکفایت نمونه
که همبستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد 

.گزارش شده است1نتایج در جدول ). 1386هومن حیدرعلی، (

نجام تحلیل عاملیگیري براي اهاي کفایت حجم نمونهنتایج آزمون. 1جدول
KMO(952/0(اکلین -می یر-آزمون کفایت حجم نمونه کیزر

6/51آزمون کرویت بارتلت و تقریب کاي اسکوئر
001/0داريسطح معنی435درجۀ آزادي

است که میزان 952/0در پژوهش حاضر اندازة آن برابر . باشد6/0باید بیشتر از KMOاندازة 
براي تحلیل . دار استمعنی>001/0pین آزمون کرویت بارتلت در سطح قابل قبولی است، همچن

در مرحله بعد براي تشخیص . عاملی مقیاس ابتدا روش تحلیل عناصر مورد استفاده قرار گرفت
) به روش واریماکس(دهند از روش چرخش ابلیک دي که زیربناي مقیاس را تشکیل میعوامل بنیا

کنند چه مقدار واریانس در کل سنگریزه و مقادیر ویژه که تعیین میبا توجه به نمودار.استفاده شد
ها درصد از واریانس کل نمره69شود، تعداد چهار عامل با ها به وسیله یک عامل تبیین میگویه

قرار گرفته است و واریانس نگرش نسبت به رایانه را در میان گروه دبیران 00/1باالتر از مقدار ویژه
.)2جدول (دهدنشان می

تر از یک براي چهار عامل استخراج شدهمقادیر ویژه بزرگ.2جدول
واریانس تراکمی% واریانس% مقدار ویژههاعامل
86/1020/3620/36اول
96/589/1910/56دوم
53/243/853/64سوم

32/139/493/68چهارم

تفاوتج شد، ولی با توجه به اچهار عامل استخرCASهرچند براي فرم فارسی مقیاس 
هايگویه. عاملی دانستم فارسی را تکتوان فرتبیین شده به وسیلۀ عامل اول میدار واریانسیمعن

هاي منفی در مورد رایانه است و تشویش و اضطراب نسبت به مبین این عامل همگی بیانگر نگرش
اج شده پس از هاي استخرعامل3در جدول.دهدبدنی نشان میر بین دبیران تربیتآن را د
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هاي مبین همراه با میزان ضریب همبستگی هر گویه با نمرة کل مقیاس چرخش همراه با گویه
.نشان داده شده است

هاي استخراج شده پس از چرخشعامل.3جدول 

هاگویههاعامل
همبستگی بارعاملی

گویه با 
نمره کل چهارمسومدوماول

س اضطر
خرده مقیا

اب نسبت به رایانه
)20

/
36

(%

85/079/0%16/019/02.از کار کردن با رایانه هراسی ندارم
65/040/030/023/073/0.کندکار کردن با رایانه مرا عصبی می

79/067/0%39/017/09.در حین کار با رایانه استرس ندارم
74/0%82/011/021/07/1.کنمدر کالس رایانه احساس راحتی می
45/065/018/038/080/0.کنمنسبت به رایانه احساس راحتی می

هاي مربط به رایانه برایم لذت بخش گذراندن درس
77/0%81/020/026/08.است

34/012/065/060/0%9.ترسمهنگام صحبت کردن درباره رایانه اصالً نمی
81/027/010/016/074/0.دهدآموزش رایانه مرا آزار نمی

کنم، احساس دلشوره وقتی به استفاده از رایانه فکر می
63/050/023/015/073/0.دارم

59/0%56/044/025/06.شودکار با رایانه باعث سردرگمی من می

س اطمینان نسبت به رایانه
خرده مقیا

)
89

/19
(%

70/0%17/025/077/05.کن استانجام کارهاي پیچیده با رایانه برایم غیر مم
73/0%26/081/03%9/3.کنندی نیستم که با رایانه خوب کار میاز جمله کسان

براي یادگیري برنامه نویسی در رایانه به خودم اطمینان 
49/052/019/039/071/0.دارم

بعد از انجام کار با رایانه، دست کشیدن از آن برایم 
19/070/036/033/078/0.سخت است

63/053/017/012/078/0.اصالً با رایانه آشنایی ندارم
کنم استفاده از رایانه برایم خیلی مشکل احساس می

32/064/022/029/066/0.است

75/038/018/018/078/0.توانم با رایانه کار کنمبه طور حتم می
43/065/026/018/072/0.باالیی دارمدر کار با رایانه، اعتماد به نفس

کنم گذراندن دوره آموزش رایانه برایم غیر احساس می
15/053/033/054/070/0.ممکن است

با رایانه، به من احساس راحتی تجربه حل مشکالت 
75/036/012/025/070/0.دهدمی
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بـر  (به منظور تعیین پایایی این مقیاس از روش همسانی درونی و تعیین ضریب آلفاي کرونبـاخ  
مقیاس ضریب هارونی سؤالبراي برآورد همسانی د. استفاده شد) خرده مقیاس فرم اصلیمبناي سه

.خ براي سی گویه و میزان همبستگی هر گویه با نمرة کل محاسبه شدآلفاي کرونبا

CASها و نمرة کل مقیاس و ضریب پایایی آلفاي خرده مقیاسمیانگین، انحراف استاندارد.4جدول

ضریب آلفاM±SDخرده مقیاس
17/677/0±49/20اضطراب
51/671/0±46/20اطمینان

69/677/0±50/20منديعالقه
34/1382/0±72/30ره کل مقیاسنم

.3جدول ۀادام

هاگویههاعامل
همبستگی بار عاملی

ویه با گ
نمره کل چهارمسومدوماول

س عالقه
خرده مقیا

مندي نسبت به رایانه
)

43/
8(%

65/0%37/068/020/04.حل مسائل با رایانه برایم جذابیتی ندارد
30/063/0%56/046/09.اي بسیار کنجکاو هستمهاي رایانهدر اجراي برنامه

14/073/0%71/043/06.بخش استکنم کار با رایانه برایم لذتفکر می
بعد از انجام کار با رایانه، دست کشیدن از آن برایم 

25/028/0%12/052/08.سخت است

ت بردن دیگران با رایانه تعجب از وقت گذاشتن و لذ
18/055/0%22/067/09.کنممی

حل کردن مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري رایانه 
25/071/013/015/061/0.تی نداردبرایم جذابی

61/0%68/037/06%9.کنمحد امکان کمتر با رایانه کار میتا
ل نشود، باز هم بر اي حوقتی در کالس رایانه مسئله

43/067/0%64/024/06.کنمروي آن کار می

13/083/0%80/040/05.کار کردن با رایانه را دوست دارم
بخش دن با دیگران در مورد رایانه برایم لذتصحبت کر

48/0%41/054/014/02.نیست
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هاي اضطراب، شود، ضریب پایایی براي خرده مقیاسمشاهده می4طور که در جدول همان
این ضریب براي . محاسبه شد77/0و 71/0، 77/0مندي نسبت به رایانه به ترتیب اطمینان و عالقه

توان فرم فارسی مقیاس به دست آمد که با توجه به ضرایب یاد شده می82/0نمره کل مقیاس 
CASها و نمرة براي تعیین همسانی درونی بین خرده مقیاس. را داراي پایایی مطلوبی قلمداد کرد

.کل مقیاس، ماتریس ضرایب همبستگی تشکیل شد

ها و با نمرة کل مقیاسماتریس همبستگی بین خرده مقیاس. 5جدول 
اضطراباطمینانمنديعالقهضریب همبستگی

69/085/080/0کلةنمر
55/063/0اضطراب
64/0اطمینان

هـا بـا نمـرة کـل     شود، همبستگی باال بین خرده مقیـاس مشاهده می5طور که در جدول همان
.گیرندحوزة رفتاري واحدي را اندازه میها بر روي همآنۀدهد که هممقیاس نشان می

گیريبحث و نتیجه
هاي پژوهشی و نظري تازه در ، اینترنت و فناوري اطالعات از حوزهچگونگی استفاده از رایانه

مدل پذیرش فناوري سعی در تبیین عوامل مؤثر بر استفاده از . شودتحقیقات اجتماعی تلقی می
یکی از متغیرهاي مورد نظر در مدل فوق، نگرش افراد نسبت به رایانه است، . فناوري اطالعات دارد

وجهی است و ابعاد گوناگون، پیچیدگی بسیار و عوامل متنوعی بر آن که فرایندي پویا و چند 
اند تا با تکیه هایی پرداختهبر این اساس برخی از محققان به طراحی و ساخت مقیاس. تأثیرگذارند

مطالعات اولیه در زمینه نگرش . بر آن بتوان نگرش افراد را نسبت به رایانه مورد سنجش قرار داد
هاي مربوط به آن در ابتدا در ایاالت متحده به مثابه جزئی از یک ساخت مقیاسنسبت به رایانه و
هاي اخیر مطالعات تر درباره فناوري اطالعات و ارتباطات صورت گرفت که در سالتحقیق گسترده

ها این پژوهش. فرهنگی به منظور حذف سوگیري فرهنگ آمریکایی در نتایج گسترش یافتمیان
داري در نگرش نسبت به رایانه وجود دارد که این امر با یهاي فرهنگی معنتنشان داد که تفاو

.کارگیري در هر کشور تأثیرگذار استهبةتوجه به نحو
هاي فرم فارسی مقیاس نگرش نسبت به رایانه براساس نتایج، ضریب همبستگی هر یک از سؤال

هاي ها حاکی از آن است که سؤالیافتهاین . مطلوب بودندبدنیکل مقیاس در دبیران تربیتةبا نمر
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همچنین ضرایب همسانی درونی مقیاس با به کارگیري از روش . دارندهماهنگی الزم را مقیاس 
. )82/0= ضریب آلفاي کرونباخ(بخشی هستندآلفاي کرونباخ، داراي قابلیت اعتماد و پایایی رضایت

بیان کرده بود، و 93/0که اعتبار مقیاس را ) 1993(ها با تحقیقات بربر اقلو و کلیک اقلواین یافته
بیان کرده بود، 92/0که اعتبار مقیاس را )1994(همچنین با نتایج پژوهش کیم و مک لین

نتایج . بیان کرده بود، نزدیک است93/0که اعتبار مقیاس را )1385(آباديهمچنین با نتایج علی
اول تحقیق که میزان اعتبار فرم فارسی نگرش به دست آمده از ضرایب اعتبار مقیاس به سؤال

با توجه توان نتیجه گرفت که مقیاس فوقدر واقع می. دهد، پاسخ مینسبت به رایانه چگونه است
.همسانی درونی است، داراي هاي آنبه ماده

بعدي یا یکةبراي پاسخ به سؤال دوم تحقیق که آیا مقیاس نگرش نسبت به رایانه، یک ساز
دي است، از روش آماري تحلیل عاملی با بکارگیري روش تحلیل عناصر اصلی و چرخش چند بع

ها براي استفادههاي مناسب بودن دادهنتایج تحلیل با به کارگیري از آزمون. واریماکس استفاده شد
ها و کرویت بارتلت نشان داد که دادهKMOگیري کفایت از تحلیل عاملی یعنی شاخص نمونه

گیري روش چرخش متعامد در این تحلیل که با بهره. فاده از روش فوق را دارندقابلیت است
درصد واریانس کل سؤاالت 69واریماکس انجام گرفت، در نهایت چهار عامل استخراج شده بیش از 

م توان فرعامل اول میۀدار واریانس تبیین شده به وسیلتفاوت معنیولی با توجه به .را تبیین کرد
هاي منفی دربارة رایانه مبین این عامل همگی بیانگر نگرشهايگویه. تک عاملی دانستفارسی را

هاي این پژوهش یافته. دهدنشان میهستند و تشویق و اضطراب نسبت به رایانه را در بین دبیران
و هاردي) 1994(، پاپرزجی و ویداکویچ)1987(کوهانگ، )1386(علی آباديتحقیق با نتایج 
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Abstract
Objective: The pupose of this study was to investigate the validity and
reliability of the computer attitude scale (CAS) in physical education teachers of
Kurdistan.
Methodology: Two hundred sixty nine physical education teachers in the
Kurdistan province were selected randomly by the table of Kerjsai and Morgan
(N=900). The instrument of this study was the standard questionnaire of
computer attitude scales (Loyed and Gressard). This scale consists of these sub
scales: anxiety, interest and confidence and includes 30 statements of congruity
and incongruity about the attitude towards computer. In order to make the
questionnaire reliable, content face reliability (the opinions of the specialists)
and construct reliability (Exploratory factor analysis and confirmatory factor
analysis) were used and in order to validate the questionnaire, α chronbach
(anxiety sub scales, confidence and interest in computer were 0.77, 0.71 and
0.77 and all the scale 0.82) was used.
Results: on the basis of the factor analysis results, four factors were determined.
However, significant variance difference was demonstrated through the first
factor, when we considered the Persian form as one-factor. All variables of this
factor demonstrated negative attitudes and anxiety towards computer use among
physical education teachers. Also, according to the coefficients of the
mentioned α chronbach we can consider the Persian form of CAS scale as
having an excellent reliability. The high correlation between sub scales and the
total grade of the scale indicated that all of them measured a specified field of
behavior (r=0.69).
Conclusion: Nowadays computer as a supplementary part has changed teaching
at all educational levels. So, the understanding of how different factors are in a
transaction with the environment and user characteristics are important since
effect of teaching and learning processes can lead to pleasant aims. This matter
is affected by the attitude towards computer. The investigations in this field
demonstrated that there are sorts of resistance imposed by the persons specially
teachers and managers and that teachers seldom have a positive attitude towards
technology and are afraid of facing it.
Keywords: Validity, Reliability, The computer attitude scale.
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