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Introduction
Despite research on teachers' technological skills and competencies, it is
unclear what technological skills and competences teachers need to be
effective for teaching-learning processes. Therefore, it is necessary to
conduct a research in this field rather than through the results teachers the
power of maneuvering to enhance the level of education and initiative in
teaching. Therefore, this study attempts to identify and classify the
technological competencies of elementary school teachers and to test and
validate their related competencies.

Method
Purpose of the present study was to explore the technological competencies
of elementary school teachers; therefore, research was a descriptive research.
The statistical population of this study consisted of all elementary school
teachers in Ahvaz in the academic year of 1397-98 with more than 5000
teachers in the year. In this study 6 to 7 samples were considered for each
item, ie, according to 69 items in the researcher-made questionnaire, the
minimum desirable sample size was 414 people. The sampling method was
multistage cluster sampling. The face and content validity of the instrument
was calculated in several steps and confirmed by experts. Reliability of the test
was calculated based on Cronbach's alpha coefficient (0.98).
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Results
In order to develop teachers' technological competencies scale a Factor
analysis was performed. The test revealed teachers' technological
competencies, comprising 3 factors and 47 items, which accounted for
approximately 60% of the variance of the construct. The test consisted of 20
items on the first factor (competences of technology integration in
education), 17 items on the second factor (identification, selection, and
application of technological tools) and 10 items on the third factor (tendency
to use technology). The overall results showed that most of the questions in
the test measure teachers 'technological competencies and have good validity
and reliabilityand. The factors derived from factor analysis can adequately
measure teachers' technological competencies.
Discussion
Considering the increasing importance of the role and application of
various technologies in education and consequently teachers' competencies
and competencies, the present study aimed to construct and validate the
technological competencies of primary school teachers. Based on the results of
factor analysis, three components were identified and named by the
technology integration competencies in education; the competencies of
identifying, selecting and applying technological tools, and the tendency to use
technology. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were
used to identify the path coefficients and confirm the extracted model. The
obtained data through the comparative fitness, goodness of fitness and root
mean variance estimation supported the three-component structure of the
questionnaire. Finally, the overall results of this study showed that the validity
and reliability indices of psychometric evaluation are appropriate and this test
can be used for technological competencies of elementary school teachers.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباريابی آزمون شايستگیهای فناورانه برای معلمان دورهی
ابتدايی ابتدايی بود .بدين منظور پرسشنامه ای حاوی  01ماده تهيه شد و بر روی  424معلم دورهی
ابتدايی شهر اهواز که به روش نمونهگيری خوشهای دو مرحلهای انتخاب شده بودند ،اجرا گرديد.
سپس دادههای جمعآوری شده تحليل عاملی شدند و بدين وسيله آزمون شايستگیهای فناورانهی
معلمان مشتمل بر  2عامل و  47ماده استخراج گرديد که نزديک به  06درصد از واريانس سازه را تبيين
میکرد .در اين آزمون  36ماده روی عامل اول (شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش) 27 ،ماده روی
عامل دوم (شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه) و  26ماده روی عامل سوم
(گرايش به کاربرد فناوری) قرار داشت .نتايج بررسی پايايی آزمون شايستگیهای فناورانهی معلمان به
روش آلفای کرونباخ برای عوامل  2گانه آزمون به ترتيب  ،6/19 ،6/12و  6/17محاسبه گرديد .نتايج
کلی نشان داد که اکثر سؤاالت پرسشنامه ،شايستگیهای فناورانهی معلمان را میسنجد و از اعتبار و
روايی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحليل عاملی میتواند شايستگیهای فناورانهی
معلمان را به گونهای مناسب اندازهگيری کند.
واژههای کلیدی :شايستگی معلم ،شايستگیهای فناورانه ،معلمان ابتدايی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات
 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقيقات آموزشی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 استاديار ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران (نويسنده مسئول)
 مربی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران
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مقدمه
دستاوردهای فناورانه در جوامع امروزی تمامی ابعاد زندگی انسان را دستخوش تغييرکرده
است .از همين رو ،خرده نظامهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در اين جوامع تحت
الزامهای خاص به شکلهای مختلف با امکانات فناورانه تلفيق يافتهاند .نظام آموزش و پرورش
به عنوان يکی از خردهنظامهای با اهميت و اساسی در هر جامعهای ،در سطوح گوناگون
ابتدايی ،متوسطه ،آموزش عالی و آموزشهای ضمن خدمت شغلی با اهداف گوناگون و به
اشکال متفاوت از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بهرهمند شدهاند (

Roger & John,

 .)2008در واقع ،فاوا را میتوان به عنوان ابزاری نيرومند برای ارتقای کيفيت و کارايی آموزش
مورد استفاده قرار داد که باعث تغيير شيوهی سنتی آموزش میشود و به بهبود فرايند آموزش و
يادگيری کمک میکند.
از طرفی ،مهمترين فعاليت بهسازی و توسعه نيروی انسانی مدارس از طريق آموزش
معلمان ميسر میشود .از همين رو ،توجه به برنامههای ارتقاء صالحيتهای حرفهای معلمان
همگام با تحوالت جهانی در عصری که عصر دانايی و فناوری اطالعات ناميده شده است از
مهمترين بحثهايی است که توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است (

Salarizadeh,

 .)2012واضح است که ورود به اين عصرنيازهای جديدی را برای معلمان به ارمغان آورده
است .نيازهايی که مستلزم آمادهسازی و افزايش مهارتهای حرفهای آنان است .بر اين اساس
کشورهای توسعه يافته و برخی از کشورهای درحال توسعه برنامهها و فعاليتهايی را برای
رويارويی با اين تحوالت ايجاد کردهاند .در همين راستا ،معلمان قرن بيست و يکم موظف به
پرورش مهارت هايی هستند که به آنها امکان حداکثر استفاده از رايانه را به عنوان يک منبع
آموزشی برای تقويت يادگيری دانشآموزان و آمادهسازی آنها برای تسلط بر جامعهی فناوری
پيشرفته میدهد؛ جامعهای که در آن شيوههای زندگی ،نگرشها و مهارتهای دانشآموزان
روزانه به چالش کشيده میشود ( .)Raob, Al-Oshaibat & Saw Lan, 2012برای دستيابی به
اين هدف ،نياز به آمادهسازی گسترده ،زمان کافی و پشتيبانی مداوم از معلمان برای اطمينان از
کسب دانش ،مهارت و اعتماد به نفس در تدريس فاوا است.
عالوه بر اين ،کليد تلفيق منابع و ابزارهای فناوارانه در آموزش و يادگيری ،مهارتهای
فناورانهی معلمان است؛ چرا که تجربهی کشورهای جهان نشان میدهد که نوآوری آموزشی و
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ايجاد تحول درنظام آموزشی بدون همراهی و پذيرش معلمان ميسر نيست .در واقع ،کانون هر
تحول و اصالحی را بايد در جامعهی معلمان جستجو کرد .معلمان با تغيير نقش خود از انتقال
دهنده به تسهيل کننده میتوانند به ارائه محتوای اطالعات به دانشآموزان بپردازند و از طرف
ديگر ،فعاليتهای يادگيرنده را که نتيجهی آن يادگيری است ،تسهيل نمايد (

Sharifi,

 .)Mohammad Davoodi & Islamih, 2012بنابراين ،مهمترين چالشی که معلمان در تلفيق فاوا
در کالس با آن روبرو هستند شامل پيامدهای آموزشی ،تأثير بر ساختار و محتوای برنامه درسی،
سازماندهی کالس و فعاليتها و بويژه نقش تغيير يافتهی خود معلم است (.)Raob et al., 2012
بررسی ادبيات پژوهش در زمينهی شايستگیهای فناورانه مملو از صالحيتهای مختلفی
است که معلمان بايد آنها را در اختيار داشته باشند .با اين حال برخی پژوهشگران
شايستگی هايی که اولويت بيشتری را در اين زمينه دارند شناسايی کردهاند ،به عنوان مثال،
) Turner (2005فهرست  36مهارت اساسی در فنآوری را که در حال حاضر معلمان بايد داشته
باشند ،ذکر کرده است .اين شايستگیها شامل مهارتهايی مانند واژهپرداز ،صفحه گسترده،
پايگاه داده ،ارائه الکترونيکی ،پيمايش وب (وبگردی) ،مديريت ايميل ،مديريت فايل و مهارت
کار با مرورگر و ويندوز است Farrell and Isaacs (2007) .نيز در پژوهش خود دريافتند که
برخی از شايستگیهای جديدتر در زمينهی فناوری شامل گيمهای الکترونيکی ،ارتباطات
همزمان و ناهمزمان ،ايجاد وبالگها ،صفحات وب و توليد محتوای چندرسانهای است.
رویهم رفته با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در اين زمينه ،شايستگیهای فناورانهی
معلمان را میتوان به عنوان درک مجموعهای از دانش و مهارتها توسط معلمان و کاربرد
منابع تکنولوژيکی متنوع برای تدريس بيان کرد ( & Almerich, Orellana, Suárez-Rodríguez

 Inan and Lowther (2010) .)Díaz-García, 2016شايستگی فناورانه را به عنوان يک شاخص
اصلی بيان کردهاند که در آن چگونگی آماده شدن معلمان برای ادغام فاوا مطرح میشود.
همچنين ) Johnson, Onwuegbuzie and Turner (2007در پژوهش خود در مورد دانش
فناورانهی معلمان بيان میکنند که الزم است معلمان با فناوری ،ابزارهای فناورانه ،و نحوهی
استفاده از آنها در جهت افزايش انگيزش ،يادگيری دانشآموزان و ارتقاء سطوح مختلف تفکر
آشنا باشند .عالوه بر آن ،معلمان با سواد فناورانه ،از فناوری اطالعات به عنوان ابزارهای ذهنی
جهت ساخت دانش استفاده میکنند ،که سبب درگير نمودن دانشآموز و معلم در جريان
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ياددهی ـ يادگيری میشود .بنابراين ،برای تعيين شايستگیهای فناورانهی معلمان به خصوص
در دورهی ابتدايی به علت حساسيت اين دوره در رشد و پرورش همه جانبهی دانشآموزان ،نياز
به مؤلفههای از پيش تعيين شدهای است که با توجه به آن صالحيتهای معلمان سنجيده شود.
بر اساس پژوهش ) Özdemir (2017مهارتهای اساسی فناوری معلمان در مهارتهای
کاربردی شامل راهاندازی ،تعمير و نگهداری ،عيبيابی ،واژهپرداز ،شبکه ،ارتباطات رسانهای،
صفحات گسترده ،پايگاه داده ،مسائل اجتماعی ،قانونی و اخالقی است .همچنين بر اساس
نتايج اين پژوهش ،در ارتباط با نگرش میتوان گفت که صالحيت فناوری معلمان زمانی
افزايش میيابد که نگرش آنها نسبت به آموزشهای رايانهای باالتر رود و اين باعث میشود
تا فناوریهای بيشتری در درس استفاده شود .در نتيجه نگرش مثبت نسبت به فناوری به عنوان
يک شرط الزم برای استفاده از آن و افزايش صالحيتها محسوب میشود.
) Mousavi and Naseri (2015در مطالعهی خود با هدف نيازسنجی آموزشی مهارتهای
فناورانهی معلمان ،نيازها را در  4بعد مهارتهای عمومی ،تخصصی ،صالحيتهای شناختی و
عملکردی ارزيابی کردند .بيشترين نياز آموزشی معنادار معلمان در حوزهی مهارتهای
عمومی ،آشنايی با چگونگی ذخيرهسازی ،بايگانی و سازماندهی فايلها در کارتهای حافظه،
فلش مموری ،سیدیها و دیویدی ها بوده است .در حوزهی مهارتهای تخصصی بيشترين
نياز آموزشی معنادار معلمان ،آشنايی با بستهی نرمافزارهای آفيس بوده است .در بخش
صالحيتهای شناختی نيز آشنايی با چگونگی ثبت دادههای دانشآموزان در محيطهای
نرمافزاری بستهی آفيس به عنوان مهمترين نياز آموزشی تعيين گرديده است .در بخش
مهارتهای عملکردی نيز توانايی ارزيابی و انتخاب منابع اطالعاتی از اينترنت به عنوان
مهمترين نياز آموزشی معلمان در اين بخش تعيين گرديده است.
نتايج پژوهش ) Qadri (2014نيز نشان داد که وضعيت صالحيت حرفهای دبيران دورهی
متوسطه از نظر مؤلفههای صالحيت رفتاری ،آموزشی ،توسعه حرفهای ،اخالق حرفهای،
تدريس ،شخصيتی و فکری باالتر از حد متوسط است .اما وضعيت آنها از نظر صالحيت
فناوری در حد متوسط است Davaey, Imam Jum'ah and Ahmadi (2013) .نيز در پژوهش
خود با هدف بررسی و تدوين صالحيتها و مهارتهای مورد نياز معلمان در زمينهی فاوا،
مهارتهای کاربست فاوا را به دو مؤلفهی مهارتهای عمومی و تخصصی و صالحيتهای
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کاربست فاوا را به سه مؤلفهی شناختی ،عملکردی و عاطفی تعيين و اولويتبندی کرد.
يافتههای پژوهش نشان داد که نخستين شرط کاربست فاوا در آموزش ايجاد نگرش و انگيزه از
طريق کسب صالحيتهای عاطفی و شناختی است و تا تغيير نگرش و عالقه به کاربست و
شناخت فاوا و توانايیهای آن در معلمان ايجاد نشود نمیتوان آنها را ملزم به کاربست عملی
نسبت به فاوا يا هر فناوری نوين ديگر کرد .همچنين ،يافتههای اين پژوهش نشان داد که
بيشترين توجه در خصوص صالحيتها مربوط به صالحيت عملکردی بوده است که شامل
درگير کردن دانشآموزان از طريق زمينهسازی استفادهی دانشآموزان از فاوا و داشتن طرح
درس بر مبنای فاوا و استفاده از سيستم مديريت يادگيری 2است.
علیرغم پژوهشهايی که در خصوص مهارتها و صالحيتهای فناورانهی معلمان
صورت گرفته است ،هنوز مشخص نيست که معلمان دورهی ابتدايی برای اثربخشی فرايند
ياددهی -يادگيری بايد به چه مهارتها و صالحيتهای فناورانهای مجهز باشند .بنابراين انجام
پژوهش در اين زمينه ضروری است تا از طريق نتايج حاصل از آن به معلمان قدرت مانور
برای ارتقای سطح آموزش و ابتکار عمل در تدريس داده شود و آموزشهايی در نظر گرفته
شود که معلمان به سطح آمادگی و مهارتهای الزم متناسب با امکانات فناوری دست يابند .در
همين زمينه Hallissey (2009) ،خاطر نشان میکند که در حالی که بيشتر برنامههای ملی فاوا
شامل اصطالح ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات است ،هنوز تعاريف مشخصی درباره مفهوم
و چگونگی سنجش آن وجود ندارد .لذا در اين تحقيق تالش میشود تا ضمن شناسايی و
دستهبندی شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی ،آزمون مربوط به آنها نيز تدوين و
اعتباريابی گردد .بنابراين ،پژوهش حاضر با هدف تهيهی ابزار اندازهگيری شايستگیهای
فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی برای پاسخگويی به سؤاالت زير طراحی و اجرا گرديده است:
 .2مؤلفههای اصلی شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی شهر اهواز کدامند؟
 .3اعتباريابی آزمون شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی شهر اهواز چگونه است؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش جزء پژوهشهای کمی است و از نظر هدف کاربردی
1- LMS
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میباشد .تحقيقات کاربردی عبارتند از آن نوع تحقيقاتی که در آن سعی میشود تا از نظريهها
و اصولی که بر مبنای تحقي قات پايه تدوين و ارائه شده است ،برای حل مسائل واقعی و عينی
استفاده شود .همچنين ،از آنجا که انتخاب روش هر پژوهش با توجه به ماهيت هدف و
موضوع آن صورت میگيرد ،لذا روش بهکار گرفته شده در اين تحقيق توصيفی است .تحقيق
توصيفی شامل مجموعه روشهايی است که هدف آن توصيف شرايط پديدههای مورد بررسی
است ،اجرای تحقيق توصيفی میتواند به شناخت بيشتر شرايط موجود و يا فرايند تصميمگيری
کمک نمايد .با توجه به اينکه هدف اين پژوهش کشف شايستگیهای فناورانه معلمان دورهی
ابتدايی است ،پس در زمره تحقيقات توصيفی قرار میگيرد.

جامعه و روش نمونهگیری
جامعهی آماری اين پژوهش ،شامل کليه معلمان دورهی ابتدايی شهر اهواز در سال
تحصيلی  2217-18بود که تعداد آنها در اين سال تحصيلی بالغ بر  9666نفر بود .از آنجا که
دادههای پژوهش حاضر بايد با روش تحليل عاملی تجزيه و تحليل شود ،برای دستيابی به
عاملهای معتبر ،نمونه بايد معرف بوده و حجم آن کافی باشد .درباره حجم نمونه مورد نظر
برای تحليل عاملی ديدگاههای مختلفی وجود دارد .يکی از مالکهای تعيين حجم نمونه در
پژوهشهای کمی ،خصوصاً برای استفاده از تحليل عاملی ،محاسبه نسبت حجم نمونه به تعداد
متغيرهای اندازهگيری شده است.
) Fabrigar, Wegener, MacCallum and Strahan (1999نسبت حجم نمونه را به ازای هر
متغير حدود  9تا 26نمونه پيشنهاد میکنند Tabachnick and Fidell (2007) .حداقل  266نمونه
را برای انجام تحليل عاملی ضروری میداند .همچنين ) Fidell (2009اظهار داشته است که
حجم نمونه  266نفری برای تحليل عاملی ضعيف 366،نفری نسبتاً خوب و  266نفری خوب
است .با توجه به موارد ذکر شده ،در اين پژوهش به ازای هر گويه  0تا  7نمونه در نظر گرفته
شد ،يعنی با توجه به  01گويه در پرسشنامه محقق ساخته حداقل حجم نمونه مطلوب  424نفر
تعيين گرديد .پس از تعيين حجم نمونه ،نمونهگيری به شيوه خوشهای چند مرحلهای صورت
گرفت .بدين ترتيب از بين  4منطقه آموزش و پرورش اهواز ،ابتدا مدارس مناطق  4گانه به
صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از بين مدارس انتخاب شده از هر منطقه معلمان به
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صورت تصادفی برگزيده شدند.

ابزار اندازهگیری پژوهش و روایی و پایایی آن
ابزار جمعآوری دادهها در اين پژوهش يک پرسشنامهی محقق ساخته بود .برای تدوين
طرح مقدماتی مقياس شايستگیهای فناورانه معلمان ،نظريهها ،متون و مقياسهای مرتبط با
شايستگیها و صالحيتهای فناورانهی معلمان ،و نظر متخصصان رشته تکنولوژی آموزشی
مبنای استخراج مؤلفهها قرار گرفت .اين پرسشنامه از گويههای مختلفی تشکيل شده بود که بر
اساس طيف پنج درجهای ليکرت از خيلی کم تا خيلی زياد تنظيم گرديد .روايی و اعتبار
پرسشنامه طی چند مرحله محاسبه گرديد و بر اين اساس حدود  336سؤال مقدماتی از متون و
مقياسهای مختلف گردآوری شد ،سپس مجموعه سؤالها در چند مرحله توسط گروهی از
متخصصان از نظر محتوا ،تکرار و مادههای مشابه مورد بررسی و پااليش اوليه قرار گرفت و از
بين آنها سؤاالتی که بيشترين ارتباط را با سازهی (شايستگیهای فناورانه معلمان) داشتند،
انتخاب شدند .در ادامه به منظور بررسی روايی محتوايی و صوری ،سؤاالت طراحی شده در
اختيار استادان و دانشجويان دکتری تکنولوژی آموزشی قرار گرفت و از آنها درخواست شد
دربارهی ميزان تناسب هر يک از سؤالهای مربوط به مقياس شايستگی هایفناورانه معلمان
نظر بدهند .در اين مرحله پاسخدهندگان با توجه به مقياس مورد نظر و طيف ارائه شده ،ميزان
مناسبت هر سؤال را تعيين کرده و در صورتی که هر يک از سؤالها از نظر آنان نيازمند اصالح
بود ،در محل پيشبينی شده و يا روی خود سؤال نظر خود را بيان داشتند .در اين مرحله
سؤاالتی که نامناسب بودند ،با توجه به تغييرات پيشنهادی مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت
و يا با سؤال ديگری جايگزين شد .در مرحلهی بعد به منظور کسب اطالع از هماهنگی بين
نظرات متخصصان در ارتباط با اهميت هر يک از گويهها ،از فرمول لشلی 2استفاده شد که برای
ارزيابی روايی محتوايی از نظر متخصصان در مورد ميزان هماهنگی محتوای ابزار اندازهگيری و
هدف پژوهش ،استفاده میشود.
بر اين اساس طی مراحل چندگانه روايی صوری و محتوايی ابزار محاسبه گرديد و مقياس
شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی متشکل از  01گويه توسط اساتيد و متخصصان
1- Lashley
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حوزه مربوطه ،به تاييد روايی رسيد .پس از تاييد روايی به منظور مطالعهی مقدماتی پرسشنامه
بين يک نمونه  46نفری از معلمان توزيع شد .در اين مرحله ،از نمونه تعيين شده درخواست
شد که ضمن پاسخ به سؤاالت ،دربارهی هر سؤال بازخورد بدهند که نتايج اين بررسی نشان
داد که سؤاالت از همسانی درونی قابل قبولی برخوردارند (ضريب آلفا =  )6/10و در صورت
حذف هر سؤال پايايی پرسشنامه باالتر نرفته و تفاوت فاحشی در ضريب آلفای کرونباخ
مشاهده نشد .در نهايت اين مقياس برای اجرا بر روی نمونه اصلی پژوهش يعنی  424نفر از
معلمان اجرا شد و پس از جمعآوری پرسشنامههای تکميل شده ،ضريب آلفای کرونباخ برابر
( )6/18محاسبه شد.

یافتههای پژوهش
هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباريابی آزمونی برای سنجش شايستگیهای فناورانهی
معلمان دورهی ابتدايی بود .برای دستيابی به اين هدف ،ساختار عاملی پرسشنامهی شايستگیهای
فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی با استفاده از هر دو روش تحليل عاملی اکتشافی و و تحليل
عاملی تأييدی بررسی شد .در تحليل عوامل اکتشافی ساختار عاملی زيربنايی يک مجموعه از
متغيرها مشخص میشود ( .)Beshleideh, 2014تحليل عوامل تأييدی نيز اعتبار سازهای را که
توسط تحليل عاملی اکتشافی استخراج شده است ،میآزمايد ( .)Beshleideh, 2017به طور کلی،
تحليل عاملی اکتشافی به عنوان ابزاری برای کاهش ميزان ممکن دادهها به کار میرود و تحليل
عاملی تأييدی نيز روابط بين عاملها را مشخص میکند .در ادامه چگونگی استفاده از اين دو
روش برای دادههای پژوهش حاضر توضيح داده شده است.

الف) تحلیل عامل اکتشافی آزمون
به منظور مطالعهی ساختار عاملی آزمون شايستگیهای فناورانهی معلمان ابتدا از روش
تحليل عاملی اکتشافی استفاده شد .در تحليل اکتشافی آزمون ،ابتدا شاخصهای کفايت نمونه-
بردای ( )KMOو ضريب بارتلت 2برای دادهها محاسبه شد (جدول  )2و پس از اطمينان از
توانايی انجام تحليل اکتشافی ،فرايند تحليل آغاز شد .تحليل اکتشافی آزمون با روش تحليل
1- Bartlett
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مؤلفه های اصلی و با استفاده از چرخش واريماکس انجام شد .گزارش کامل اين فرايند در
بخش بعدی ذکر شده است.
جدول  .2مقدار  KMOو نتيجه آزمون بارتلت برای ماتريس
Table 1. KMO value and Bartlett test result for the matrix
Kmo test

Bartlett test

df

sig

0.964

24005.173

2346

0.001

مطابق جدول  ،2مقدار شاخص  KMOبرابر با  6/104شده است که نشان دهندهی مطلوب
بودن حجم نمونه برای انجام تحليل عاملی اکتشافی است .شاخص ديگری که همبستگی بين
عاملها را بررسی میکند آزمون بارتلت است که با توجه به نتايج جدول فوق اين شاخص
برابر با  34669/272میباشد و در سطح کمتر از  6/662معنیدار است .بنابراين میتوان گفت
ماتريس همبستگی دارای اطالعات معنیداری است و حداقل شرايط الزم برای تحليل عاملی
وجود دارد .پس از کسب اطمينان از کفايت نمونهگيری قابليت ماتريس همبستگی سؤاالت
پرسشنامه ،عوامل نهفته در آزمون با روش تحليل مؤلفههای اصلی و چرخش واريماکس
استخراج شد .در تحليل اوليهی اين مدل  1عامل با توجه به تعداد ارزشهای ويژهی باالتر از 2
و نمودار اسکری 2به دست آمد که تقريباً  76درصد از واريانس کل را تبيين مینمود .با توجه
به تعداد زياد عاملهای استخراج شده بر اساس ارزش ويژه ،میتوان انتظار داشت که تصميم-
گيری تنها بر اساس ارزشهای ويژه برای تعيين تعداد عاملها چندان معقول نباشد .به همين
دليل برای تعيين تعداد مؤلفهها ،نمودار اسکری مورد ارزيابی قرار گرفت.
بر اساس نتايج به دست آمده تعداد  2عامل از عوامل پرسشنامه باالتر از شيب خط بودند و
بقيه عوامل تقريباً در يک محدودهی نزديک به هم و از عامل سوم به بعد تغييرات مقدار ويژه
کم میشود .الزم به توضيح است که مالک انتخاب تعداد عاملها برای استخراج شيب نمودار
اسکری ،درصد واريانس تبيين شده توسط تعداد عوامل منتخب بود .پس میتوان  2عامل را به
عنوان عوامل مهم که بيشترين نقش را در تبيين واريانسها دارند ،استخراج کرد .بنابراين بار
ديگر تحليل با تثبيت تعداد مؤلفهها تکرار شد و چرخش واريماکس برای استخراج مؤلفهها به
کار گرفته شد .نتايج اين تحليل را در جدول ( )3مشاهده میشود.
1- Scree
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جدول  .3شاخصهای آماری اوليه با استفاده از روش تحليل مؤلفههای اصلی
Table 2. Initial statistical indices using principal components analysis

مجموع مجذورات انتقال بعد از چرخش واريماکس
Component

Value

Variance percent

Cumultative percent

1

16.781

24.321

24.321

2

15.044

21.803

46.124

3

9.066

13.140

59.264

همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،سه عامل با مقدار ويژه بزرگتر از يک استخراج
شدند که تقريباً  06درصد از واريانس کل را برآورد کردند و بر اين اساس هر  2عامل قابليت
تبيين واريانس را داشتند .به دنبال تحليل ،گويهها بر اساس نوع بارعاملی به چهار دسته تقسيم
شد :الف) گويههايی که بر هيچ عاملی بار عاملی بزرگتر از  6/0ايجاد ننموده بودند ،ب)
گويههايی که بر بيش از يک عامل بار عاملی بزرگتر از  6/0ايجاد نموده بودند و اختالف بار
عاملی بين عامل اصلی و عاملهای فرعی کمتر و بيشتر از  6/2بود ،ج) گويههايی که تنها بر
يک عامل بار عاملی بزرگتر از  6/0ايجاد نموده بودند .مطابق با ديدگاه فايلد)3661( 2
گويههايی که ويژگیهای الف و ب را دارا بودند ( 33گويه) ،از بين گويهها حذف و تحليل بر
روی گويههای باقی مانده صورت گرفت.
بر اساس نتايج به دست آمده 36 ،سؤال روی عامل اول 27 ،سؤال روی عامل دوم ،و 26
سؤال روی عامل سوم بار عاملی باالتر از  6/06داشتند که تقريبا  06درصد واريانس کل
پرسشنامه را تبيين میکنند .در ادامه ،پس از استخراج مؤلفهها ،بر اساس شباهت گويههای هر
مؤلفه ،مؤلفهها نامگذاری شدند .در جريان نامگذاری عوامل ،به چند مؤلفه ابتدايی عاملها که
دارای بيشترين بار عاملی بودند ،توجه و همچنين همخوانی مفهومی مؤلفهها با عوامل (يعنی
وجود معانی مشترک بين مادههای هر عامل) درنظر گرفته شد .بر اين اساس عوامل انتخابی
تحت عناوين شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش ،شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و
کاربست ابزارهای فناورانه ،و گرايش به کاربرد فناوری به ترتيب برای عاملهای اول ،دوم و
سوم نامگذاری شدند.
در ادامه به منظور مطالعهی روايی همگرا و روايی واگرای پرسشنامهی شايستگیهای
1- Field
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فناورانه معلمان دورهی ابتدايی به محاسبهی ضريب همبستگی عوامل استخراجی با يکديگر و
با نمرهی کل پرداخته شد .جدول  2ضريب همبستگی بين عوامل بهدست آمده با همديگر و با
نمرهی کل پرسشنامهی محقق ساخته را نشان میدهد.
جدول  .2ضريب همبستگی عوامل با يکديگر و با نمرهکل مقياس
Table 4. Factors' correlation coefficients with each other and with the whole scale score

عاملها
1
شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش
1
فناورانه
ی
ابزارها
شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست
1
0.80
گرايش به کاربرد فناوری
1
0.55 0.62
نمرهی کل
0.75 0.91 0.95
2

3

N

1

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود ،ضريب همبستگی سه مولفهی شايستگیهای
تلفيق فناوری در آموزش ،شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه و
گرايش به کاربرد فناوری با نمرهی مقياس کل به ترتيب برابر  ،6/12 ،6/19و  6/79است .بر
اساس نتايج جدول فوق ،تمامی ضرايب بهدست آمده معنیدار و در جهت مثبت است که اين
خود نشاندهندهی روايی نسبتاً باالی پرسشنامه بعد از انجام تحليل عاملی میباشد ،در نتيجه
میتوان بيان کرد که مؤلفههای اصلی آزمون شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی
(شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش ،شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای
فناورانه و گرايش به کاربرد فناوری) از همبستگی معنیدار و بااليی برخوردار هستند.

تحلیل عامل تاییدی آزمون
در اين بخش انواع مدلهای احتمالی برای نحوهی قرارگيری مواد آزمون بر روی عاملها
با توجه به نتايج تحليل عامل اکتشافی بررسی شدهاند .به عبارت ديگر ،در اين بخش پژوهشگر
به دنبال پاسخ به اين سؤال بود که مدل سه عاملی پرسشنامهی شايستگیهای فناورانهی معلمان
که از تحليل عاملی اکتشافی به دست آمده تا چه اندازه با دادههای گردآوری شده از گروه
نمونه همخوان است .به همين دليل با استفاده از تحليل عاملی تاييدی به آزمون ساختار سه
عاملی پرسشنامهی  47گويهای شايستگیهای فناورانهی معلمان اقدام و برای تجزيه و تحليل
دادهها از نرم افزار  AMOS 24استفاده شد .مدل اندازهگيری شايستگیهای تلفيق فناوری در
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آموزش در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .2خروجی عامل شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش
Figure 1. The output factor of the technology integration competencies in instruction

با توجه به نتايج حاصل از شکل  ،2تمامی اوزان در سطح ( )6/6662از لحاظ آماری معنی
دار هستند ،يعنی همهی مادههای مقياس شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش روی عامل
مربوط به خود بار مثبت داشتند و مورد تاييد قرار گرفتند .متغيرهای (آگاهی از توانمندی
ابزارهای فناوری در کمک به مهارت دانشآموزان برای ارائه مطالب و نقش آنها در به چالش
کشيدن تفکر و يادگيریهای موضوعی؛ توانايی بررسی نقادانهی نرمافزارهای کاربردی مورد
استفاده برای دستيابی به اهداف آموزشی؛ توانايی سنجش آموختههای دانشآموزان با استفاده از
ابزارها و منابع ديجيتال؛ و توانايی هدايت دانشآموزان و حمايت از پروژههای مشترک با
استفاده از فناوری) بهترين معرف عامل شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش به ترتيب با بار
عاملی  ،6/840 ،6/842 ،6/890و  6/842بودند ،که در واقع نشان دهندهی رابطهی قوی بين
اين متغيرها با عامل مربوط به خود میباشد .در ادامه شکل  3مدل اندازهگيری شايستگیهای
شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه را نشان میدهد.
با توجه به نتايج حاصل از شکل  ،3تمامی اوزان در سطح ( )6/6662از لحاظ آماری
معنیدار هستند ،يعنی همهی مادههای مقياس شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست
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شکل  .3خروجی عامل شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه
Figure 2. The output factor of the competencies of identifying, selecting, and
applying technological tools

ابزارهای فناورانه روی عامل مربوط به خود بار مثبت دارند و مورد تاييد قرار گرفتهاند .در
عامل شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه ،متغيرهای (توانايی تقويت
فعاليتهای ابتکاری دانشآموزان در محيط فناورانه ،توانايی استفاده از ابزارهای فناوری در
ايجاد محيطهای يادگيری باز و انعطافپذير برای حمايت از تعامالت مختلف ،يادگيری
مشارکتی و آموزش گروهی؛ توانايی شناسايی و استفاده از ابزارهای فناوری در جهت آموزش
با توجه به نيازهای دانشآموزان و نوع درس خاص؛ توانايی استفاده از فناوری متناسب با
روشهای تدريس موجود) به عنوان بهترين معرف برای اين عامل در نظر گرفته شد که
بارهای عاملی مربوط به آنها به ترتيب برابر با  ،6/830 ،6/827و  6/829است .بنابراين ،میتوان
گفت که ترکيب اين متغيرها به بهترين صورت واريانس اين عامل را تعيين میکنند .در ادامه
شکل ( )2مدل اندازهگيری گرايش به کاربرد فناوری را نشان میدهد.
با توجه به نتايج حاصل از شکل ( ،)2تمامی اوزان در سطح ( )6/6662از لحاظ آماری
معنیدار هستند ،يعنی همهی مادههای مقياس شايستگیهای گرايش به کاربرد فناوری روی
عامل مربوط به خود بار مثبت دارند و مورد تاييد قرار گرفتهاند .متغيرهای معرف عامل گرايش
به کاربرد فناوری (اعتقاد به تأثير مثبت فناوری اطالعات بر فرايند يادگيری دانشآموزان؛ تمايل
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شکل  .2خروجی عامل گرايش به کاربرد فناوری
Figure 3. The output factor of the tends to use technology

به شرکت در دورههای پيشرفته برنامههای کاربردی؛ و اعتقاد به افزايش انگيزهی يادگيری
دانشآموزان در استفاده از ابزارهای فناورانه) به عنوان بهترين معرف برای اين عامل در نظر
گرفته شد که بارهای عاملی مربوط به آنها به ترتيب برابر با  ،6/829 ،6/898و  6/826است.
بنابراين ،اين متغيرها بيشترين همبستگی را با عامل مربوط به خود داشته و اهميتشان در اين
عامل نسبت به بقيه متغيرها بيشتر بود .از جمله ويژگیهای اين پژوهش ،بررسی تطابق مدل
پيشنهادی با دادههای مشاهده شدهی حاصل از آن بود .در واقع محقق از طريق محاسبهی
آزمونهای برازندگی به دنبال تاييد تناسب مدل با دادههای پژوهش بود .الزم به توضيح است
که در پژوهش حاضر مقادير خطا در بين چند ماده با هم همبستگی داشتند که بروز آن
میتواند بيانگر آن باشد که مادهها چيز گوناگونی نسبت به يکديگر میسنجند .در برابر شرايط
بوجود آمده میتوان با کنترل رابطهی ميان باقيماندهها ،يا حذف برخی از مادهها ،شاخصهای
برازندگی مدل را بهبود بخشيد .بنابراين ،در ادامه مدل اصالح شدهی مقياس شايستگیهای
فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی (شکل  )4همراه با آزمونهای برازندگی مدل (جدول )4
تبيين شده است.
با توجه به نتايج جدول  ،4شاخصهای برازش مناسب بودن مدل فوق را نشان میدهند،
زيرا نسبت کای دو به درجه آزادی برابر  2/142است که در سطح  6/6662معنادار میباشد.
همچنين جذر برآورد ميانگين واريانس ( )RMSEAکه مقادير مجاز آن بين  6/69تا 6/68
است ،برابر با  6/60شد که اين مقدار نشان از برازندگی خوب مدل دارد .در اين پژوهش
مقدار شاخص برازش مقايسهای ( ،)GFIشاخص نيکويی برازش ( ،)CFIو شاخص نيکويی
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برازش تطبيقيافته ( )TLIبه ترتيب  6/83و  6/12به دست آمد و با توجه به اين نکته که
شاخصهای  TLI ،GFIو  CFIبزرگتر از  6/8است نشاندهندهی برازش مناسب مدلاند و
میتوان گفت که برازش مناسب مدل برقرار است.

شکل  .4خروجی نهايی مدل برازش شدهی شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی
Figure 4. Final outputs of the fitness model of elementary teachers' technological
competences

جدول  .4آمارهی برازش مدل تحليل عاملی تاييدی
Table 4. Fitness statistics of confirmatory factor analysis model
P

TLI

CFI

GFI

RMSEA

CMIN/DF

Fitness statistis

0.0001

0.93

0.93

0.82

0.06

1.943

value

بحث و نتیجهگیری
با توجه به اهميت روز افزون نقش وکاربرد انواع فناوریها در آموزش و پرورش و به تبع
آن مجهز بودن معلمان به صالحيتها و شايستگیهای مرتبط با آن ،پژوهش حاضر با هدف
ساخت و اعتباريابی آزمون شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی ابتدايی انجام شد .در اين

پژوهش شايستگیهای عملکردی معلمان با نام شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش
شناسايی شد که بيانگر بهرهگيری از فاوا و ابزارهای مرتبط با آن در عملکرد معلم است .در
واقع اين شايستگیها نشان میدهند که معلمان برای تلفيق و ادغام ،سازماندهی و برنامهريزی،
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و مديريت فناوری در طراحی آموزشی ،برنامه درسی و شيوههای تدريس بايد به چه قابليتهايی
مجهز باشند .در زمينهی شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش مطالعات متعددی صورت
گرفته است .به عنوان مثال ،میتوان به مطالعات

Shahbaz, Zamani and Nasr (2007),

 Davaey et al. (2013), Raob et al. (2012),و ) Yarkami (2017اشاره کرد .براساس نتايج
تحقيقات نام برده شده میتوان اينگونه برداشت کرد که شايستگیهای عملکردی معلمان بيشتر
بر روی کار با رايانه تمرکز دارد ،در حالیکه در پژوهش حاضر اين شايستگیها درصدد نشان
دادن چيزی فراتر از تمرکز بر رايانه هستند و به نوعی توانايی استفاده از ابزارهای ديجيتال
(ترکيب تلويزيون و انواع فيلمها در برنامه درسی ،برنامههای اندرويد مورد کاربرد کالس
درس ،بازیهای رايانهای برای انتقال مفاهيم و مهارتهای جديد ،استفاده از شبکههای مجازی
برای انتقال فايلهای آموزشی و غيره) برای دستيابی به اهداف برنامه درسی مانند تفکر
انتقادی ،خالقيت و حل مسئله ،خلق فرصتهای عملی يادگيری ،غنیسازی تدريس و در کل
تغيير رويکرد برنامه درسی از تمرکز بر مطالب دانشی به مهارتهای اجتماعی مانند يادگيری
مشارکتی ،را بهعنوان شايستگیهای تلفيق فناوری در آموزش مورد توجه قرار داده است.
يکی ديگر از انواع شايستگیهای فناورانه در اين پژوهش ،تحت عنوان شايستگیهای
شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه استخراج گرديد و اين شايستگی بيانگر
هرگونه آشنايی و آگاهی از فناوریهای يادگيری در طراحی برنامه درسی و فرايند ياددهی -
يادگيری است .در واقع اين دسته از شايستگیها به مهارتهای فکری و شناختی معلم اطالق
میشود که با ادغام فناوری در يادگيری و ايجاد کانالهای يادگيری به غنی شدن محيط
يادگيری کمک میکنند .از همين رو ،برخی معتقدند افزايش آگاهی از روشهای کاربرد
فناوری در فرآيند تدريس در افزايش انگيزهی معلمان جهت کاربرد ابزارهای فناوری تأثير
مثبت دارد ( .)Davaey et al., 2013بنابراين ،کسب شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و
کاربست ابزارهای فناورانه ،به معلمان کمک میکند تا توانايی تلفيق روشهای تدريس سنتی را
با روشهای نوين مبتنی بر تسهيلگری مانند کاربرد فناوری در يادگيری را داشته باشند و در
اين صورت فناوری را جزئی از فرايند ياددهی -يادگيری بدانند .بهعبارت ديگر معلم با کسب
چنين شايستگیهايی اطمينان پيدا میکند که ابزارهای فناوری در نقش حمايتکننده از آنان و
ارائه تدريس اثربخش عمل میکنند و پس از حصول اطمينان میتوانند فعاليتهای کالس درس
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را به همراه طيف وسيعی از ابزارها برای کسب مهارتهای يادگيری و تفکر سطح باال در برنامه
درسی ادغام کنند .در زمينهی شايستگیهای شناسايی ،انتخاب و کاربست ابزارهای فناورانه
مطالعات مختلفی صورت گرفته است .به عنوان مثال ،میتوان به پژوهش

Davaey et al. (2013),

) Yarkami (2017و ) Kirschner and Davis (2003اشاره کرد .با توجه به نتايج اين تحقيقات
میتوان گفت که تفاوت چندانی در اين پژوهشها و پژوهش حاضر مشاهده نمیشود و
همگی بر افزايش آگاهی معلمان نسبت به مزايا و معايب فناوری ،نرمافزارهای طراحی و توليد
محتوا و نگاه نقادانه به آنها ،آثار و نقشهای فرهنگی– اجتماعی فناوری ،ويژگیها و وسعت
کار با فناوری و مسائل حقوقی و بحث امنيت ،اتفاق نظر داشتند .تفاوت محسوس اين پژوهش
با ديگر پژوهشها در اين بود که با در نظر گرفتن ابزارهای جديد مورد استفاده در آموزش
مانند برنامههای مبتنی بر موبايل ،ابزارهای تأليف و توليد ،مواد ديجيتال ،زمينههای کاربردی
شبکههای اجتماعی ،سامانههای مديريت منابع يادگيری ،شايستگیهای شناختی معلمان فراتر از
آگاهی صرف میرود و براساس اين آگاهی معلم به انتخاب ابزار متناسب با سطح معلومات و
مهارت دانشآموزان و با درنظر گرفتن محدوديتهای خود و امکانات موجود در مدرسه اقدام
میکند .در آخر میتوان افزود که معلم با شناسايی و انتخاب ابزارهای فناورانه به بهبود
جنبههای مختلف توسعهی آموزشی و يادگيری اثربخش ،بهبود کيفيت يادگيری ،ايجاد زمينه
يادگيری مادامالعمر و امکان تحقيق و پژوهش علمی را برای خود و دانشآموزان فراهم
میکند .در واقع معلمان با آشنايی و شناخت قابليتهای فناوری میتوانند از انواع فناوریهای
مرتبط و متناسب با درس و محتوا بهرهمند شوند و فرايند يادگيری را اثربخشتر و جذابتر
کنند .در اين پژوهش شايستگیهای عاطفی تحت عنوان گرایش به کاربرد فناوری شناسايی
گرديد .منظور از گرايش به کاربرد فناوری ،نظام اعتقادی و انگيزشی معلمان نسبت به کاربرد
فناوری به منظور تقويت محيط يادگيری و همچنين تشويق در جهت استفاده در کالس درس
است .همانطور که گفته شد ،مهمترين معرف اين دسته از شايستگیها ،متغيرهای اعتقاد به
تأثير مثبت فاوا بر فرايند يادگيری دانشآموزان ،تمايل به شرکت در دورههای پيشرفتهی مرتبط
با برنامههای کاربردی ،و اعتقاد به افزايش انگيزهی يادگيری دانشآموزان در استفاده از
ابزارهای فناورانه بودند که بهطور کلی بيانگر نگرش مثبت و درک درست معلمان نسبت به
امکانات فناوری در موقعيتهای يادگيری مختلف است .اين شايستگی حاکی از آن است که
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تا تغيير نگرش و عالقه به کاربست فناوری با شناخت توانايیها و مزيتهای آن در معلمان
ايجاد نشود ،نمیتوان از آنها انتظار کاربرد ابزارهای فناورانه را داشت .پس میتوان گفت طرز
تلقی و نگرش معلم نسبت به نقش فناوری ،و عالقه به مجهز شدن به صالحيتهای مرتبط با
آن يکی از مهمترين جنبههای پذيرش و استفاده از فناوری در آموزش و تدريس است .بر اين
اساس مشخص میشود که بين نگرش مثبت معلم و کاربرد فناوریها در آموزش رابطه مستقيم
وجود دارد .در زمينهی شايستگیگرايش به کاربرد فناوری مطالعات مختلفی صورت گرفته
است که به عنوان مثال میتوان به مطالعات

Zakeri, Khaje Lu, Afraei and Zangui (2011),

) Özdemir (2017و ) Raob et al. (2012اشاره کرد .در پايان بر اساس نتايج به دست آمده از
اين پژوهش در خصوص شناسايی و اولويت بندی شايستگیهای فناورانهی معلمان دورهی
ابتدايی ،میتوان لزوم بهکارگيری آن را برای دستاندرکاران نظام آموزش و پرورش ابتدايی
شفاف کرد تا بر مبنای آن برنامههايی نظير ايجاد و پيشبينی زيرساخت الزم برای توسعه
فناوری ،برگزاری دورههای آموزش معلمان ،گنجاندن واحد رايانه و فناوری در برنامه درسی
برای افزايش سواد فناورانهی معلمان را تدارک ديد .همچنين با استفاده از نتايج آزمون حاضر
میتوان اساسیترين شايستگیهای فناورانهی مورد نياز معلمان را برای تصميمگيری در مورد
ارتقاء ،گزينش و استخدام معلمان در نظام آموزشی مورد توجه قرار داد.

سهم مشارکت نویسندگان :زهرا طهماسبیزاده :آمادهسازی سؤاالت مقياس ،اجرای پرسشنامه ،گردآوری
دادهها و تدوين نسخه اوليه مقاله .دکتر غالمحسين رحيمی دوست :تعريف تحقيق ،پيشنهاد سؤاالت
پرسشنامه ،تحليل نتايج و بازنگری نسخه چاپی مقاله و آقای قدرت اهلل خليفه :تهيه پيشينه پژوهش،
بازنگری و اصالح مقاله
سپاسگزاری :نويسندگان از تمامی معلمانی که در اين مطالعه شرکت کردهاند ،تشکر میکنند.
تضاد منافع :نويسندگان بيان داشتند که هيچگونه تعارض منافع را در رابطه با تحقيق ،تأليف و انتشار
اين مقاله وجود ندارد.
منابع مالی :اين پژوهش با هزينه پژوهشگران انجام شده است و برای انجام آن هيچگونه حمايت مالی
دريافت نشده است.
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