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 پرسشنامه:  روایی و پایایی

  آن پايايی همچنين. است  شده تاييد  و  ارزيابی خوب مشاور، و راهنما اساتيد  نظرات از  استفاده با پرسشنامه روايی

  نشان كه امد  بدست درصد  70 باالي پرسشنامه اين آلفاي. گرديد   محاسبه كرونباخ  آلفاي  آزمون  از استفاده با نيز

 .باشد  می  پرسشنامه  اين  قبول قابل  پايايی دهنده
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