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 مقاله پژوهشی 

 
علوم  یهادانشگاه انیدر دانشجو نهیهز -ارزش -انتظار اسیمق یابیاعتبار 

 همدان نایس یو بوعل یپزشک

 
 یمیکر زیکامب ،یعقوبیابوالقاسم  ،*دیخسرو رش

 

 

 چكيده

 یبررس ،با هدفپژوهش این  .دهدینشان م یلیتحص زشیانگ ینیبشینقش سه مؤلفه مهم را در پ نههزی –ارزش  -مدل انتظارمقدمه: 

 انجام شد. انیدانشجو انیدر م نهیهز -ارزش -انتظار اسیمق ییایو پا ییروا

نفر از  823و مورگان،  یشده، با توجه به جدول کرجس ادیمقیاس  یاباعتباری منظور و به همبستگی – یفیمطالعه توص در اینها: روش

انتخاب شدند.  یاخوشه یتصادف یریگبا روش نمونه 7831 یلیدر سال تحص نایس یهمدان و بوعل یعلوم پزشک یهادانشگاه انیدانشجو
در  یا هیگو 71پرسشنامه  کیصورت به ،ی( و همکاران پس از ترجمه به فارسKosovich) چیکوزوو نههزی – ارزش –انتظار  اسیمق
 بیو ضر ،یدرون یهمسان یو بررس ییمحتوا ییروا ،یدییو تأ یاکتشاف یعامل لیها با تحلداده لیوتحلهیقرار گرفت. تجز انیدانشجو اریاخت
 انجام شد. یفیتنص ییایپا

 نیا زین یدییعامل تأ لیتحل جینتا ن،یداد. همچن نشان اسمقی عامل 2 عنوان به را نهیمثبت و هز زشیانگ ،یعامل اکتشاف لیتحلنتايج: 

 یکرونباخ برا یمقدار آلفا اس،یاعتبار مق یبه دست آمد. در بررس 13/1برابر با  CVIشاخص  هیبر پا ییمحتوا ییکرد. روا دییساختار را تأ
 برآورد شد. 17/1 یفیتنص ییایپا بیضر نیبه دست آمد. همچن 17/1، 13/1 بیبه ترت هاهرکدام از عامل

 یهادر پژوهش اندتومی ابزار نیا نیبرخوردار است. بنابرا یمناسب ییایو پا ییاز روا انیدانشجو نهیهز -ارزش -انتظار اسیمقگيري: نتيجه

 به کار برده شود. ندهیآ

 

 ییایپا ،ییروا اس،یمق زش،یانگ نه،یهز -ارزش -انتظارهای کلیدی: واژه
 39تا  39 (:6)02؛ 9911 تير در علوم پزشكي/آموزش مجله ايراني 

 
مقدمه 

رو سؤال روبه نیافراد همواره با ا یلیتحص یهاتیفعال

 یاز افراد انتظار دارند که عملکرد خوب یبوده که چرا برخ

 انتظار گرید یداشته باشند و برخ یلیتحصی هنیدر زم

 انیاز دانشجو یچرا برخ .را از خود دارند فیعملکرد ضع

                                                 
علوم  هنشكددا ،یروان شناس وهگر(، اری)دانش دیدکتر خسرو رشنویسنده مسؤول:  *

  khosrorashid@yahoo.com. رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا ،یو اجتماع یانسان

و  یعلوم اقتصاد هنشكددا ،یروان شناس وهگر)استاد(،  یعقوبیابوالقاسم  دکتر

؛ (yaghobi41@yahoo.com. )رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یاجتماع

ر د شوندیرو مروبه لیتحصی هنیمانع در زم کیبا  یوقت

 نیچن یگریو گروه د کنندیم یجهت رفع مانع پافشار

 یهاتیاست که فعال یندیفرا یلیتحص زشیانگ .ستندین

 یریگ(. اندازه1)سازدیم تیو تثب کیهدف محور را تحر

نظران چالش صاحب یهمواره برا یشناختروان یهاسازه

 هنشكداد ،یگروه روان شناس ،یتیترب یروان شناس( یدکتر ی)دانشجو ،یمیکر زیکامب

. رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یو اجتماع یعلوم اقتصاد

(Kambiz.karimi90@gmail.com) 

 23/2/88 تاریخ پذیرش: ،7/2/88، تاریخ اصالحیه: 31/33/89 مقاله: تاریخ دریافت
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. ستین یامر مستثن نیاز ا زین یلیتحص زشی( و انگ2)بوده

شده  ساخته یلیتحص زشیمتعدد انگ یهااسیاگرچه مق

 هستند، از ییهاتیمحدود یدارا هااسیمق نیاست اما ا

منظور به زشیانگ یهااسیاز مق یاریبساین که جمله 

و  یاضی)همچون ر یخاص یهانهیدر سطح زم یبررس

الزم در جهت سنجش  ییو از روا اندشدهیعلوم( طراح

ر مختلف و د نینس یبرا ،یلیدر تمام سطوح تحص زشیانگ

در  گرید تی. محدودستندیمختلف برخوردار ن یهازمان

استفاده در  یاست که اغلب برا هااسیمورد طول مق

 یبایو امکان دست ستندیاستفاده ن قابل یدرس یهاکالس

رو ها را با چالش روبهپژوهشگر به داده عیسر

پژوهش حاضر به  ر،یاخ طی(. با توجه به شرا3)سازندیم

 یلیتحص زشیاز انگ یاسیمق ییایو پا ییروا یبررس الدنب

و بدون  یآمار یشرفتهیپ یهایسازاز مدل دوربود که به

را  یزشیانگ یهااز وقت کالس تفاوت یادیاتالف زمان ز

 سازد. انینما

 نینو یکردهایو رو یزشیمتعدد انگ اتینظر انیم از

( و Ecclesارزش اکلز ) -مدل انتظار ،یتیترب یروانشناس

را ارائه  یلیتحص زشیچارچوب جامع از انگ کیهمکاران 

از دو  زشیکه انگ دهدیم شنهادیمدل پ نی(. ا5و4)داده است

ا ر یمهم آموزش یامدهایاست که پشده  لیتشک یدیعامل کل

به  یابی(. انتظار با دست4): انتظار و ارزشکنندیم ینیبشیپ

مرتبط است )همچون نمرات( و بازتاب تفکر افراد در  جینتا

است و ارزش  فیتکل کی زیآمتیانجام موفق ییمورد توانا

 فیتکل کیارزشمند بودن  زانیبازتاب تفکر افراد از م

( Petri & Governو گاورن ) یپتر دهی(. به عق6)است

 یژگیدو و یارزش دارا -انتظار هیدر نظر یشناخت ییبازنما

 به ژهیو یبروز رفتارهااین که از  یانتظار ناش (الف :است

 نیکه ا ی. ب( ارزشانجامدیم نیمع یهابه هدف یابیدست

 نیجاندار خواهند داشت. براساس ا ایها در نزد انسان هدف

 (.7)استهر دو جزء  یهمراه جهیدرنت زشیتحقق انگ هینظر

ی هنیشیارزش در پ -انتظار یزشیانگ هینظر یابیارز

(. انتظار و 6)دارد یطوالن یاسابقه یتیترب یهاپژوهش

هستند که هرکدام خود از  یاجداگانه یهاارزش مؤلفه

اکلز و همکاران  کهطوری  به(. 8)اندشدهلیبعد تشک نیچند

ارزش که براساس  یانتظار و چهار بعد برا یدو بعد برا

 کیفرد از  یگذارارزش یهاکنندهفیو تضع هاکنندهتیتقو

(. ابعاد انتظار 9)اندکرده یمعرف شوند،یمشخص م تیفعال

 انندتویکه م کنندی)آنچه افراد فکر م ییتوانا یشامل باورها

انتظار )آنچه افراد فکر  یاکنون انجام دهند( و باورهاهم

انجام دهند( هستند. ابعاد  ندهیدر آ توانندیکه م کنندیم

 یارزش منف کیمثبت و  یگذارارزش شامل سه ارزش

 یهامثبت شامل سه بعد ارزش یگذار( است. ارزشنهی)هز

آن(،  یبه خاطر لذت ذات تیفعال کیشدن در  ری)درگ یدرون

به خاطر  تیفعال کیشدن در  ری)درگ یکارکرد یهاارزش

 یهابه اهداف کوتاه و بلندمدت( و ارزش یابیدست

شدن  دییمنظور تأبه تیفعال کی)شرکت در  یتاورددس

 نهیهز ای یشخص( است. ارزش منف تیاز هو یمهم یاجنبه

 یمنفی هجنب انگریاست، بشده  دهیعنوان بعد چهارم دکه به

 تیعالف کیدر  تیموفق رایاست؛ ز تیفعال کیشدن در  ریدرگ

سبب از دست دادن  زیصرف زمان و تالش است و ن ازمندین

رو شدن روبه ایو  هاتیفعال ریدر سا مشارکتفرصت 

مانند تعارض و شکست در  یمنف یشناختروان یهاباحالت

 نیشیپ یهاپژوهش جی(. براساس نتا4)شودیم تیفعال کی

 یامدهایو با پ گریکدیبا  نهیجز هزبه زشانتظار و ار

بت ارتباط مث دانشجویانپشتکار  ای تیموفق رینظ یآموزش

 جیبا انتظار و ارزش و نتا نهی(. در مقابل هز11)دارند

و  یاکتشاف لیتحل جی(. نتا11)دارد یمنفی هرابط یریادگی

 یهاارزش عامل -انتظار اسیمقی هنیمختلف درزم یدییتأ

 یبارها یباال یازجمله همبستگ دهدیرا نشان م یمختلف

از  یاساس برخ نیعامل است که بر ا کی یبر رو یعامل

انتظار و ارزش  یهااند که مؤلفهکرده شنهادیپژوهشگران پ

(. اگرچه اکلز در مطالعات خود 12)شوند بیترک گریکدیبا 

قرار  یاز ارزش موردبررس یامؤلفه ریعنوان زرا به نهیهز

در  نهیهز اسیرمقیز گری(؛ اما در مطالعات د13)داده است

(. 14و11)سنجش قرار نگرفته است مورد یپژوهش یکارها
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 نهیهز ترکمکه  شودیمشاهده م جینتا نیبه ا جهبا تو

در کنار انتظار و ارزش  زشیاثرگذار بر انگ یعنوان عاملبه

است که در  یدر حال نیقرارگرفته است؛ و ا یموردبررس

ارزش و  نیمهم ب زیانتظار و ارزش بر تما دتریجد یهامدل

 زین ریاخ یتجرب یها(. پژوهش11)استشده  دیتأک نهیهز

طور اند که بهکرده شنهادیجدا پ یرا به عنوان عامل نهیهز

 رغمی(. عل18تا15)با انتظار و ارزش در ارتباط است یمنف

از انتظار و ارزش در  نهیجدا بودن عامل هز شنهادیپ

در  نهیزم نیدر ا یخاص اسیمختلف، مق یهاپژوهش

( وجود Eccles & Wigfield) لدیگفیاکلز و و قاتیتحق

 یو همکاران با ارائه فرم کوتاه و کاربرد چیکوزوو اندارد؛ ام

شکاف را پرکرده و با  نیا نهیهز -ارزش  -انتظار  اسیاز مق

متفاوت )از  یمختلف و مقاطع سن یهاتیارائه آن در جمع

 نیاستفاده از آن را در سن طیدبستان تا دانشگاه( شرا

(. نسخه 3)اندساخته ایمه یخاص شیرایو چیمختلف بدون ه

( و Flake) کیبود که فل هیگو 24شامل  اسیمق هیاول

دوره  انیدانشجو یبر رو نهیعامل هز یهمکاران در بررس

ی هاتوجه به تفاوت در روشبا  و یبررس یلیتکم التیتحص

چرخش در تحلیل عامل اکتشافی بین دو تا چهار عامل را 

؛ که در نهایت مدل چهار عاملی برازش دگزارش کردن

( در Grays) زیگر نیهمچن نشان داد. هابیشتری را با داده

نسخه را استفاده  نیخود ا یپژوهش مرتبط با رساله دکتر

 یبا بررس نیاز متخصص ی(. سپس گروه18و15)کرد

 یو با کدگذار هاهیگو یصور ییشامل روا هاهیگو یانتقاد

 یاهیگو 11ی هنسخ کرت،یل اسیباز پاسخ با مق سهیو مقا

 چیکردند. کوزوو دییتأ یاصلی هعنوان نسخرا به اسیمق نیا

(Kosovich) اسیمق نیا یو همکاران چهار مدل را برا 

عامل تحت  کی ریرا ز هیگو 11اند؛ مدل نخست متصور شده

 اکلز هیاول اسی. مدل دوم همان مقدهدیارائه م زشیعنوان انگ

و همکاران است که دو عامل  چیبه نقل از کزوو لدیگفیو و

. مدل سوم انتظار و سازدیانتظار و ارزش را مشخص م

مثبت و عامل دوم  زشیعامل با عنوان انگ کی ریارزش را ز

مدل چهارم سه عامل  تاًیهادهد و نیارائه م نهیتحت عنوان هز

صورت جدا مطرح ساخته را به نهیانتظار، ارزش و هز

 (. 3)است

حاضر براساس  اسیو کاربرد مق تیبا توجه به اهم

 و ییایو پا ییروا یهایژگیو یشده، بررس مطالعات ارائه

 رو،نیازا .دینمایم یضرور یرانیبرازش مدل در جامعه ا

 یموارد، به بررس نیپژوهش با در نظر گرفتن ا نیدر ا

 نهیهز -ارزش  -انتظار  اسیمق یسنجروان یهایژگیو

 پژوهش نیا یادیبن یهاپرسش بیترت نیپرداخته شد. بد

 یسه عامل ایدو  ک،ی یاز ساختارها کیاند از: کدامعبارت

ار تکر یرانیا انیدر دانشجو نهیهز -ارزش  -انتظار  اسیمق

 آمده ازدستساختار به ،یدییتأ یعامل لیتحل ایآ شود؟یم

 دییتأ یرانیا انیرا در دانشجو یاکتشاف یعامل لیتحل

 کند؟یم

 هاروش

همبستگی و  -پژوهش حاضر در زمره مطالعات توصیفی

؛ که با استفاده از استطور ویژه اعتباریابی آزمون به

 یهاآمار و راه ،یریگاندازه ،یو کاربرد ینظر یهاجنبه

 یها صورت گرفت. جامعه آمارداده لیو تحل یآورجمع

علوم  یهادانشگاه انیدانشجو هیپژوهش شامل کل نیا

تن از  328شهر همدان بود.  نایس یو بوعل یپزشک

ر شه نایس یو بوعل یعلوم پزشک یهادانشگاه انیدانشجو

 لیمشغول به تحص 1396 یلیهمدان که در سال تحص

و مورگان به روش  یبودند، با استفاده از فرمول کرجس

 یصورت تصادفدو مرحله، به یط ،یاخوشه یریگنمونه

 5ا، هدانشگاه انیکه نخست از م بیترت نیانتخاب شدند. بد

و اقتصاد و  یعلوم اجتماع یهادانشکده )دانشکده

 ،یدانشکده پزشک نا،یس یدانشگاه بوعلاز  یکشاورز

به  (یاز دانشگاه علوم پزشک یراپزشکیو پ یپزشکدندان

در  انتخاب شدند و پس از حضور ساده یتصادف وهیش

از  ساده تعداد دو کالس به صورت تصادفی، هادانشکده

از  انتخاب و یریگعنوان واحد نمونهبههر دانشکده، 

 اریبه عمل آمد. مع یحاضر در آن پرسشگر انیدانشجو

ه شرکت در پژوهش و ورود به پژوهش شامل: عالقه ب
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دان هم یو علوم پزشک نایس یبوعل یهادر دانشگاه لیتحص

ها به طور پرسش نامه لیخروج: عدم تکم یارهایبود و مع

در پژوهش در نظر گرفته  یهمکار یکامل و عدم عالقه برا

 شد.

قرار گرفت  یابیاعتبار موردپژوهش  نیکه در ا یابزار

و همکاران بود.  چیکوزوو نهیهز -ارزش  -انتظار  اسیمق

 بیاز ضر اسیمق ییایسنجش پا یو همکاران برا چیکوزوو

و  84/1، 88/1 یو مقدارها اندامگا استفاده کرده ییایپا

ارزش و  ار،انتظ یهااسیمق ریز یبرا بیرا به ترت 86/1

 کیبه  هایآزمودن اسیمق نی(. در ا3)اندگزارش کرده نهیهز

، مخالفم = 1)کامالً مخالفم =  کرتیل یادرجهشش اسیمق

، کامالً 5، موافقم = 4موافقم =  بای، تقر3مخالفم =  بای، تقر2

. با توجه دهندیپاسخ م کرتیل فیط یبر رو (6موافقم = 

شده  نیتدو یسیبه زبان انگل یبررس ابزار مورداین که به 

منظور ابزار توسط دو  نی. به اشدیترجمه م دیبود، ابتدا با

ظ حف یترجمه شد و برا یسیزبان انگل نیتن از متخصص

حوزه آموزش  نیمحتوا ازنظر چند تن از متخصص ییروا

مطلوب بودن عبارات به لحاظ وضوح  یدر جهت بررس

(، کاربرد زبان مفه ساده و قابل یها)استفاده از واژه

(، یصو تخص یفن یهاواژه یریکارگاز به زیمشترک )پره

مرتبه و  نیچند یاستفاده شد. ازنظر نگارش زبان فارس

چند دانشجو قرار  اریدر اخت هاهیاز فهم گو نانیاطم یبرا

در  یدشوار افتنینظر خود را در جهت  زیها نگرفت تا آن

 ها،تمیآ مطلوبدرک عبارات و کلمات، تناسب و ارتباط 

 ایو  نارسا از عبارات یهااحتمال وجود ابهام و برداشت

 انیکلمات اعالم کنند. در پا یدر معان ییوجود نارسا

که  یسیمتخصص زبان انگل کیاز  تربیش نانیمنظور اطمبه

نداشت خواسته  یاطالع چینامه هپرسش یاز نسخه اصل

 جی. نتارداندبرگ یسیرا مجدداً به زبان انگل اسیشد تا مق

 یبررس یبود. برا هیاز صحت عملکرد مترجمان اول یحاک

 ییروا ینسب بیاز دو ضر ،یبه شکل کم ییمحتوا ییروا

( و شاخص Content validity ratio; CVRمحتوا )

(، استفاده Content Validity Index; CVIمحتوا ) ییروا

کرونباخ و  یآلفا بیاز ضر ییایشد. جهت سنجش پا

 استفاده شد. یفیتنص ییایپا بیضر

 یصورت گروهفوق به اسیمق یاطالعات و اجرا یآورجمع

 که پس از حضور در هر کالس به وهیش نیانجام شد. به ا

 یکوتاه یامقدمه ان،یدانشجو یتوجه و همکار منظور جلب

و اهداف پژوهش برای دانشجویان تشریح و  تیاز اهم

کنندگان در شفاهی آنان اخذ گردید. تمامی شرکت رضایت

ان خاطر در آزادی عمل داشتند و اطمین ارهاتکمیل ابز

 نیا نیخصوص اصول محرمانگی به آنان داده شد. همچن

داده شد که در صورت عدم شرکت  هایبه آزمودن نانیاطم

ها متوجه آن اینهیزم چیدر ه یضرر چیدر پژوهش، ه

 21تا  11نامه از پرسش لیزمان تکم نخواهد بود. مدت

 یبود. پس از بررس ریمتغ مختلف انیدر دانشجو قهیدق

مورد به علت کامل پاسخ ندادن و  8ها تعداد نامهپرسش

 یهایمنظور وارسپاسخ دادن حذف شدند. به دقتیب

 لیمنتقل شد. جهت انجام تحل SPSSها به داده ،یسنجروان

( از Exploratory factor analysis) یعامل اکتشاف

( واقع در شهر IBMشرکت ) 25( نسخه SPSSافزار )نرم

عامل  لی( و جهت انجام تحلNew York) ورکیوین

افزار ( نرمExploratory factor analysis) یاکتشاف

(Lisrel نسخه )واقع یافزار علمنرم یالمللنیشرکت ب 8/8 

( استفاده شد. در پژوهش Illinois) ینویلیا التیدر ا

 – رانتظا اسیبرازش مق ییکوین یابیمنظور ارزحاضر به

 نیانگیم شهیبا استفاده از شاخص ر نههزی - ارزش

 Root mean square error ofبرآورد ) یمجذورات خطا

approximation; RMSEAبرازش  ییکوی(، شاخص ن

(، شاخص normed fit index; NFI)شده  هنجار

(، Incremental Fit Index; IFI) ندهیفزا یبرازندگ

 Non-normed fit)شده برازش هنجار ن ییکویشاخص ن

index; NNFIیقیتطب یبرازندگ (، شاخص 

(confirmatory factor analysis; CFI شاخص ،)

(، Goodness-of-fit index; GFIبرازش ) ییکوین

 Adjusted) افتهیلیبرازش تعد ییکویشاخص ن
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goodness-of-fit index; AGFIشهی(، شاخص ر 

شده  استاندارد ماندهیمربعات باق نیانگیم

(Standardized root mean square residual; 

SRMRقرار گرفت. یبررس (، مورد 

 

 نتايج

مطالعه نشان داد  مورد تیمربوط به جمع یفیتوص یهاافتهی

 بیبه ترت یبررس سن نمونه مورد اریو انحراف مع نیانگیکه م

 199آنان دختر و  نفر 129است که تعداد  61/2سال و  51/21

فارس زبان،  نفر 112 یتیپسر بودند. ازنظر پراکنش قوم نفر

 نفر 22و  راز قوم ل نفر 27زبان، ترک نفر 68کردزبان،  نفر 99

 یلیبودند. ازنظر پراکنش رشته تحص گرید یهاتیاز قوم زین

 یعلوم پزشک یهاها در دانشگاهپرسشنامهاین که با توجه به 

گوناگون  یهااز رشته نفر 145تعداد  ،نا پخش شدیس یو بوعل

از  نفر 56 ،یپزشکی هاز دانشکد نفر 57 نا،یس یدانشگاه بوعل

 یراپزشکیپی هنشکداز دا نفر 71 ،یپزشکدانشکده دندان

 انتخاب شدند.

پرسشنامه: با استفاده از روش روایی محتوایی و  روایی

 نههزی - ارزش –انتظار  اسیروایی سازه روایی مق

مربوط به  یهاقرار گرفت. در ادامه داده یموردبررس

 اند.روایی آمده

 
 ییمحتوا ییروا

 یاز آن بود که تمام یمحتوا، حاک ییشاخص روا جینتا

 صیداشت و لذا مناسب تشخ 79/1سؤاالت نمره باالتر از 

 یمحتوا، حاک ییروا ینسب بیضر جینتا نیچنداده شد. هم

تر از عدد جدول الوشه سؤاالت بزرگ یاز آن بود که تمام

(Lawsheبرا ،)(. 19)بود 62/1مقدار  یعنی ابیارز 11 ی

و مهم در  یاز آن بود که سؤاالت ضرور یمطلب حاک نیا

 بود.شده  ابزار به کار گرفته نیا

 
 سازه روایی

 اسیمق ایآاین که  یمنظور بررسعاملی اکتشافی: به تحلیل

 جامعه مورد انیدانشجو انیدر م نهیهز -ارزش  -انتظار 

 ریخ ای کندیرا تکرار م یسه عامل ایدو  ک،یمطالعه ساختار 

ها داده یرو ماکسیبا چرخش وار یعامل اکتشاف لیتحل

 تیابتدا آزمون کفا یعامل لیصورت گرفت. جهت انجام تحل

حجم نمونه  تیاز کفا نانیحصول اطم یبرا ،یبردارنمونه

 یهاپرسش نیب یکه همبستگ امحاسبه شد. سپس ازآنج

مشخص این که  یعوامل است، برا لیتحل یربنایآزمون ز

ون از آزم ستیبرابر صفر ن رهایمتغ نیب یشود همبستگ

( استفاده Bartlett's test of sphericityبارتلت ) تیکرو

 آمده است. 1 آن در جدول جیشد که نتا
 

 اسیبارتلت مق تیو کرو یبردارنمونه تیآزمون کفا :1 جدول

 نهیهز ارزش انتظار

 مقدار  هزینه -ارزش  -انتظار 

 874/1  برداریآزمون کفایت نمونه

 42/936 خی دو 

 45 درجه آزادی آزمون کرویت بارتلت

 111/1 سطح معناداری 

 

در پژوهش حاضر مقدار  دیآیبر م 1 همچنان که از جدول

 Kaiser-Meyer-Olkin) یبردارنمونه تیشاخص کفا

measure of sampling adequacy; KMO برابر با )

است. شده  نمونه انتخاب تیبود که نشانگر کفا 874/1

بود که در  42/936بارتلت برابر با  تیآزمون کرو نیهمچن

 یهمبستگ دهدی( معنادار است و نشان م<111/1pسطح )

 یکتشافعامل ا لیتحل جی. نتاستیها در جامعه صفر نداده

 است.شده  ارائه 2در جدول 

 

 نهیهز ارزش انتظار اسیموارد مق یها و بارگذارساختار عامل: 2 جدول

 

  هاعامل هاهیگو
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: چرخش روش – یمحور اصل یابیروش استخراج: عامل 
 نرمال زریبا ک ماکسواری

، 41/1از  شیب ی، مجموع موارد با بارگذار2 جدول در

 شده عیتوز انسیوار ریو مقاد کیتر از بزرگ ژهیمقدار و

با استفاده  لیتحل نیاند. در اشدهها گزارشاز عامل کیهر 

تر از بزرگ ژهیو ری، دو عامل با مقادماکسیاز چرخش وار

کل را در  انسیدرصد وار 84/53استخراج شدند که  کی

 یبر رو هیجدول باال، شش گو یهابرگرفتند. براساس داده

 کیدر  تیشدند که به انتظار موفق یعامل نخست بارگذار

 زشین انگمربوط بودند و با عنوا فیو ارزش آن تکل فیتکل

عامل  یبر رو هیچهار گو ن،یشدند. همچن ییمثبت شناسا

و  چیکوزوو اسیمقشدند که همسو با  یدوم بارگذار

 تمرکز دارند. نهیعامل هز یهمکاران بود و بر رو

 
 عاملی تأییدی تحلیل

شده  استخراج یعامل 2ساختار  یدییعامل تأ لیتحل جینتا

 است.شده  ارائه 1در شکل  یاکتشاف یعامل لیاز تحل

 1 2 

  816/1 توانم مطالب مربوط به تحصیل را خوب یاد بگیرم.اطمینان دارم که می -1

  616/1 .باشم موفق تحصیل در توانمیم که دارم اطمینان -2

  724/1 توانم مطالب مربوط به تحصیل را بفهمم.اطمینان دارم که می -3

  594/1 ازنظر من تحصیل خیلی مهم است -4

  524/1 ارزش زیادی برای تحصیل قائل هستم. -5

  724/1 کنم که تحصیل خیلی مفید است.احساس می - 6

 782/1  گیرند.خیلی وقت من را می تحصیلکارهای مربوط به  -7

 662/1  ندارم. به تحصیل پرداختن برای وقتی دهم،می انجام که دیگری کارهای خاطر به -8

 731/1  قدر که الزم است، برای تحصیل وقت بگذارم.توانم آننمی -9

 726/1  از خیلی کارها باید بگذرم تا بتوانم در تحصیل موفق باشم. -11
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 هاهیگو یریگاندازه یو خطا یبارگذار نه،هزی –ارزش  -انتظار اسیمق یعامل 2ساختار : 1شکل 

 

 گرانیدوطرفه ب یهاکانیشکل اعداد سمت راست با پ نیا در

 یارهاب ای یانینهفته است. اعداد م ریدو متغ نیب انسیکووار

 ریهر متغ نیب یهمبستگی هنشان دهندشده  استاندارد

گونه که در و عامل مربوط به آن است. همانشده  مشاهده

اً نسبت یهمبستگ رهایاست، اکثر متغشده  مشخص 1شکل 

 یخطا ای. اعداد سمت چپ دهندیرا نشان م یخوب

است که شده  مشاهده ریهر متغ انسیتمام وار ،یریگاندازه

 نیینهفته( تب یرهایمشترک )متغ یهاعاملی هلیوسبه

 اند.نشده

 از مقدارشده  بار محاسبه ایپارامتر  یمعنادار نییتع یبرا

t که مقدار قدر مطلق  یزمان شود؛یاستفاده مt تر از بزرگ

مطلق آن از که قدر  یو زمان 15/1باشد، در سطح  96/1

خواهد بود.  دارمعنا 11/1تر باشد، در سطح بزرگ 56/2

شده  ئهارا 2در شکل  یعامل 4ساختار  یبرا tمقدار  جینتا

 است.
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 نههزی –ارزش  -انتظار اسیمق یعامل 2ساختار  tمقدار : 2شکل 

 

 است.شده  نشان داده 3 در جدول یآمار یهاشاخص ایها ها براساس آزمونبرازش مدل با داده تیکفا جینتا

 

 یدییعامل تأ لیبرازش تحل ییکوین یهاشاخص :3 جدول

 آمدهدستمقدار به قبولمقدار قابل هاشاخص

 13/2 1تا  3بین  نسبت خی دو به درجه آزادی

 89/1 81/1از  تربیش شاخص نیكویی برازش

 81/1 81/1از  تربیش شدهشاخص نیكویی برازش تعدیل

 10/1 19/1تا  10/1بین  شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 87/1 81/1از  تربیش شاخص نیكویی برازش هنجار شده

 89/1 81/1از  تربیش شاخص نیكویی برازش هنجار نشده

 89/1 81/1از  تربیش شاخص برازندگی تطبیقی

 89/1 3تا  1بین  شاخص برازندگی فزاینده

 10/1 10/1از  ترکم استانداردشده باقیمانده مربعات میانگین ریشه

 

 یهابرازش در محدوده یهاشاخصی هیحاصله کل جیبراساس نتا

 یخروج یهاعامل دکنندهییو تأشده  نییتع یهاقبول آستانه قابل

 نیدر ا یی. با توجه به مدل نهاهستند یعامل اکتشاف لیاز تحل

بعد  2 نههزی - ارزش –انتظار  اسیسنجش مق یپژوهش برا

ی هبودند و ساز برخوردارالزم  ییاز روا نهیمثبت و هز زشیانگ

 دو عامل قابل سنجش است. نیبا ا یلیتحص زشیانگ

 پایایی

محاسبه پایایی از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و  برای

 .شد استفاده یفیتنص ییایپا بیضر

 

 هاعامل ییایپا بیو ضر اریانحراف مع ن،یانگی: م4 جدول

آلفای میانگین و انحراف  هاعامل
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 کرونباخ معیار

 79/1 52/3±11/1 شش گویه() مثبتانگیزش

 76/1 57/3±11/1  چهار گویه() نهیهز

 

 بیاز ضر اسی، هر دو عامل مق4 جدول جینتا براساس

 برخوردار بودند. یکرونباخ خوب یآلفا

به دست آمد که  76/1 اسیمق یفیتنص ییایپا بیضر

 است. اسیضریب پایایی مناسبی برای یک مق

 

 بحث

 -ارزش -انتظار اسیمق اعتباریابیمنظور مطالعه به نیا

 یو علوم پزشک نایس یدانشگاه بوعل انیدر دانشجو نهیهز

همدان انجام شد. نتایج نشان داد که مقیاس از روایی 

پژوهش  جیکه نتامحتوایی مطلوبی برخوردار است. چنان

 ناسبپژوهش ت نیا یهابا داده یعامل 2مدل  کینشان داد، 

در  یشنهادیمدل پ 4دارد که با مدل سوم از  یتربیش

 یاست. برا کسانی( 3)و همکاران چیپژوهش کوزوو

 لیتحل نهیهز -ارزش -انتظار اسیمقی هساز ییروا یبررس

 11نشان داد که  لیتحل یهاافتهیانجام شد.  یعامل اکتشاف

. نقطه برش شوندیم یعامل بارگذار 2در  اسیمق ی هیگو

در نظر  4/1ها در مطالعه حاضر عامل یرگذاربا یبرا

 3/1مطالعات  یدر برخ که یحال (، در21)استشده  گرفته

 (.3)مدنظر قرارگرفته است 5/1 ایو 

 ،یعامل اکتشاف لیحاصل از تحل یساختار عامل دییتأ یبرا

 گزارش یعامل یانجام گرفت. بارها یدییعامل تأ لیتحل

 نهیهز -ارزش -انتظار اسیاست که مق نیا انگریبشده 

هماهنگ  یخوببه یریگمناسب و با مدل اندازه ان،یدانشجو

 یهاهیشده، گوگزارش یعامل یاست. براساس مقدار بارها

 زشی)انگ یلیتحص زشیانگ یادیاس حاضر با توان زیمق

 یهاشاخص نی. همچنکندیم یریگ( را اندازهنهیمثبت و هز

 که یدییعامل تأ لیحاصل از تحل یبرازش الگو ییکوین

مشاهده مورد  یهابرازش الگو با داده یخوبی هدهندنشان

 نیدو است. مقدار ا یآماره برازش آماره خ نیتراست. مهم

مقدار . است بود که نشان از برازش خوب 11/2آماره برابر 

 15/1شاخص  نی: ابیمجذورات تقر نیانگیم یخطا شهیر

و نشان از برازش  هبود 18/1و  15/1 نیبه دست آمد که ب

بونت  -(. شاخص بنتلر21)استشده  یریگخوب مدل اندازه

شاخص در مدل  نی: مقدار ایبرازندگشده  شاخص نرم ای

 برازش هنجار ن ییکویاست. شاخص ن 97/1برازش شده، 

مقدار  نیاست، ا 98/1آمده در مدل برابر با دستبهشده 

: مقدار یقیتطب یاست. شاخص برازندگ 91/1تر از بزرگ

طور است. به 98/1مدل،  یهاداده یشاخص برا نیا

 9/1از مقدار  شیمقرر است که مقدار شاخص ب یقرارداد

 نیای هآمددستبرازش: مقدار به ییکویباشد. شاخص ن

: شدهلیبرازش تعد ییکویاست. شاخص ن 96/1شاخص، 

از مقدار  تربیشاست که  93/1آمده معادل دستمقدار به

 یهاشاخص طور کلی به نیبنابرا است؛( 9/1مالک )

در  نی. اهستند زش مناسب مدلبرای هبرازش، نشان دهند

و همکاران برازش  چیکوزوو یاست که مدل دوعامل یحال

را نسبت به پژوهش حاضر نشان  یترفیمناسب اما ضع

 ییبرازش باال یهاآنان، شاخص یاداد؛ اما مدل سه مؤلفه

مجذورات  نیانگیم یخطا شهیر که یطور را نشان داد. به

 ییکویبرازش و ن ییکوین یهاو شاخص 14/1برابر  بیتقر

در  زی. گرگزارش شدند 99/1 زینشده  لیبرازش تعد

داد  نشان انیدر دانشجو زشیانگ یمطالعه خود با بررس

 24 اسیاز چهار مدل موجود در مق یکه مدل سه عامل

شاخص  کهطوری  بهبرازش مناسب است.  یدارا یهایگو

 بیمجذورات تقر نیانگیم یو خطا 97/1 یقیتطب یبرازندگ

از  یمدل دوعامل که یحال به دست آمد. در 17/1برابر 

در مطالعه دوم خود  زیبرازش مطلوب برخوردار نبود. گر

 یموردبررس یرا با مدل دوعامل یا هیگو 14 اسیمق

 نمونه بود. نیاز برازش مطلوب در ا یحاک جیقرارداد که نتا

 بیرخ و ضکرونبا یآلفا بیمقیاس نیز براساس ضر پایایی

با  سودر سطح مطلوبی قرار داشت که هم یفیتنص ییایپا

طوری  بهبود.  زیو همکاران و گر چیکوزوو یهاپژوهش

امگا  ییایپا بیو همکاران ضر چیدر پژوهش کوزوو که

را در سه مؤلفه انتظار  اسیمناسب مق ییایمحاسبه شد و پا
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مقدار  زیگزارش کردند. در مطالعه گر نهیهز و ارزش –

 یدر مدل سه عامل یا هیگو 14امگا نسخه  ییایپا بیضر

در مطالعه اول و دوم به  بیضر نینشان داد که مقدار ا

مؤلفه  ی، برا91/1و  87/1 بیمؤلفه انتظار به ترت یبرا

 84/1و  79/1 نهیمؤلفه هز یو برا 94/1و  89/1ارزش 

 است.

 توانیپژوهش م یهاافتهی جیبا توجه به نتا طور کلی به

 ایابزار روا و پا کی نهیهز -ارزش -انتظار اسیگفت که مق

و  چیکوزوو یهاپژوهش جیسو با نتاموضوع هم نی. ااست

و همکاران، بارون  لدیگفیهمکاران، اکلز و همکاران، و

(Barron )(.18و  11، 6، 4، 3است ) زیهمکاران و گر و 

ابزار  نیاز ا ،است یابزار چندبعد کی یلیتحص زشیانگ

ا ب دانشجویان یلیتحص زشیدر جهت سنجش انگ توانیم

 رایاستفاده برد؛ ز ترعیو در زمان سر ترکم یهاهیتعداد گو

کمبود  یشناختروان یهایریگاندازهی هعمد تیدو محدود

 لشخص اه کی(. 22)است کامل ییوقت و عدم پاسخگو

 تیو موفق یریادگیدر  یشناخت ریغ یهاتالش، نقش مهارت

 لیمرتبط با تحص یاستقامت و رفتارها زه،یرا همچون انگ

 یهاطیو از مح دهدینشان م لیدر تحص تیدر جهت موفق

که از عوامل واحد  شودیخواسته م زین یلیتحص

استفاده  دانشجویاندر جهت سنجش  یشناختریغ

 امکان نیحاضر ا اسیاستفاده از مق نیابرا(؛ بن24و23)کنند

تا  سازدیپژوهشگران و کارشناسان فراهم م یرا برا

 را بسنجند. یشناخت ریغ یهایژگیاندک و یدرزمان

ه ک ابندیتا در کندیابزار به محققان کمک م نیاز ا استفاده

و عالئق  یلیبا عملکرد تحص زشیچگونه انواع انگ

 نی. همچنکندیم دایارتباط پ یلیدر بافت تحص دانشجویان

 یبر رو یاثربخش یهاابزار در جهت انجام مداخله نیاز ا

 ع(. اطال3)شودیاستفاده م دانشجویان یریادگی جینتا

 اندتویم نهیداشتن از مشکالت مرتبط با انتظار، ارزش و هز

بهتر برنامه  میدر جهت تنظ دست اندرکاران آموزشبه 

 یزشیاز مشکالت انگ یدر کالس درس و آگاه یدرس

ها، مطالعه کمک کند. همانند سایر پژوهش جویاندانش

از قبیل اجرا در یک بافت  ییهاتیحاضر نیز با محدود

دانشگاهی خاص، تعداد کم نمونه پژوهش و استفاده صرف 

تعمیم  هاتیهمراه بود. این محدود یاز ابزار خود گزارش

با محدودیت مواجه  یسن یهانتایج را به سایر گروه

 یهانسخه ییایو پا ییکه روا شودیم شنهادی. پسازدیم

. بررسی روایی ردیمختلف انجام پذ نیسن یابزار برا نیا

 یهاسازه یهاشاخص ایرواگرا و همگرا در ارتباط با س

 .شودیتحصیلی به پژوهشگران آتی پیشنهاد م

 

 گيرينتيجه

پژوهش حاضر روایی و پایایی مقیاس کوتاه  یهاافتهی

را نشان داد. این  انیدر دانشجو نههزی – ارزش –انتظار 

 یکه از همسان یمقیاس ابزاری است با ساختاری دوعامل

درونی و پایایی مناسب برخوردار است. این مقیاس، 

دانشجویان را با در نظر گرفتن  یلیتحص زشیانگ تواندیم

ور طموجود به یهااسیمق ریدر سا ترشینه که پیمؤلفه هز

 یدرزمان گرفت،یرار نمتوجه ق خاص و جداگانه مورد

 یریگاندازه یو آموزش یاهداف پژوهش یکوتاه و برا

 .دینما

 

 قدرداني

ن دانشگاه مسؤوالاز  دانندیپژوهشگران بر خود الزم م

و علوم پزشکی همدان و نیز دانشجویان  نایس یبوعل

ها همکاری کردند، مراتب که در تکمیل پرسشنامه یگرانقدر

 .ندینما میخود را تقد یقدردان
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Abstract 

 
Introduction: Expectancy-Value-Cost Model represents three important components for predicting academic 

motivation. This study endeavored to explore the validity and reliability of the Expectancy-Value-Cost scale 

among the collegiate students. 

Methods: As a descriptive-correlational study and to validate the questionnaire using Krejcie and Morgan's 

Table, 328 students of Hamedan University of Medical Sciences and Bu-Ali Sina University in the academic 

year of 2018 were selected through cluster random sampling. After translating the Expectancy-Value-Cost 

(EVC) Scale of Kosovich et al. to Persian, it was presented to students as a 10-item questionnaire. The gathered 

data were analyzed through exploratory and confirmatory factor analysis, content validity, internal 

consistency, and split-half reliability coefficient. 

Results: Exploratory factor analysis extracted positive motivation and cost as the two major components of 

the scale. Moreover, the results of confirmatory factor analysis confirmed the construction. The content 

validity was 0.79 based on the CVI index. To examine the reliability of the scale, the Cronbach's alpha value 

for each of the factors was 0.79 and 0.76, respectively. The split-half reliability coefficient was computed 0.76. 

Conclusion: Findings revealed that the student Expectancy-Value-Cost scale has good validity and reliability. 

Therefore, this instruments seems to be applicable for the future studies. 
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