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چكيده
مقدمه :مدل انتظار -ارزش – هزینه نقش سه مؤلفه مهم را در پیشبینی انگیزش تحصیلی نشان میدهد .این پژوهش با هدف ،بررسی
روایی و پایایی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در میان دانشجویان انجام شد.
روشها :در این مطالعه توصیفی – همبستگی و به منظور اعتباریابی مقیاس یاد شده ،با توجه به جدول کرجسی و مورگان 823 ،نفر از
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی همدان و بوعلی سینا در سال تحصیلی  7831با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند.
مقیاس انتظار – ارزش – هزینه کوزوویچ ( )Kosovichو همکاران پس از ترجمه به فارسی ،بهصورت یک پرسشنامه  71گویه ای در
اختیار دانشجویان قرار گرفت .تجزیهوتحلیل دادهها با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ،روایی محتوایی و بررسی همسانی درونی ،و ضریب
پایایی تنصیفی انجام شد.
نتايج :تحلیل عامل اکتشافی ،انگیزش مثبت و هزینه را به عنوان  2عامل مقیاس نشان داد .همچنین ،نتایج تحلیل عامل تأییدی نیز این
ساختار را تأیید کرد .روایی محتوایی بر پایه شاخص  CVIبرابر با  1/13به دست آمد .در بررسی اعتبار مقیاس ،مقدار آلفای کرونباخ برای
هرکدام از عاملها به ترتیب  1/17 ،1/13به دست آمد .همچنین ضریب پایایی تنصیفی  1/17برآورد شد.
نتيجهگيري :مقیاس انتظار -ارزش -هزینه دانشجویان از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است .بنابراین این ابزار میتواند در پژوهشهای
آینده به کار برده شود.
واژههای کلیدی :انتظار -ارزش -هزینه ،انگیزش ،مقیاس ،روایی ،پایایی
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وقتی با یک مانع در زمینهی تحصیل روبهرو میشوند در
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جهت رفع مانع پافشاری میکنند و گروه دیگری چنین

بوده که چرا برخی از افراد انتظار دارند که عملکرد خوبی

نیستند .انگیزش تحصیلی فرایندی است که فعالیتهای

در زمینهی تحصیلی داشته باشند و برخی دیگر انتظار
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پزشکی و بوعلی سینا همدان

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

خسرو رشید و همکاران

اگرچه مقیاسهای متعدد انگیزش تحصیلی ساخته شده

چندین بعد تشکیلشدهاند( .)8به طوری که اکلز و همکاران

است اما این مقیاسها دارای محدودیتهایی هستند ،از

دو بعد برای انتظار و چهار بعد برای ارزش که براساس

جمله این که بسیاری از مقیاسهای انگیزش بهمنظور

تقویتکنندهها و تضعیفکنندههای ارزشگذاری فرد از یک

بررسی در سطح زمینههای خاصی (همچون ریاضی و

فعالیت مشخص میشوند ،معرفی کردهاند( .)9ابعاد انتظار

علوم) طراحیشدهاند و از روایی الزم در جهت سنجش

شامل باورهای توانایی (آنچه افراد فکر میکنند که میتوانند

انگیزش در تمام سطوح تحصیلی ،برای سنین مختلف و در

هماکنون انجام دهند) و باورهای انتظار (آنچه افراد فکر

زمانهای مختلف برخوردار نیستند .محدودیت دیگر در

میکنند که میتوانند در آینده انجام دهند) هستند .ابعاد

مورد طول مقیاسها است که اغلب برای استفاده در

ارزش شامل سه ارزشگذاری مثبت و یک ارزش منفی

کالسهای درسی قابل استفاده نیستند و امکان دستیابی

(هزینه) است .ارزشگذاری مثبت شامل سه بعد ارزشهای

سریع پژوهشگر به دادهها را با چالش روبهرو

درونی (درگیر شدن در یک فعالیت به خاطر لذت ذاتی آن)،

میسازند( .)3با توجه به شرایط اخیر ،پژوهش حاضر به

ارزشهای کارکردی (درگیر شدن در یک فعالیت به خاطر

دنبال بررسی روایی و پایایی مقیاسی از انگیزش تحصیلی

دستیابی به اهداف کوتاه و بلندمدت) و ارزشهای

بود که بهدور از مدلسازیهای پیشرفتهی آماری و بدون

دستاوردی (شرکت در یک فعالیت بهمنظور تأیید شدن

اتالف زمان زیادی از وقت کالس تفاوتهای انگیزشی را

جنبهای مهمی از هویت شخص) است .ارزش منفی یا هزینه

نمایان سازد.

که بهعنوان بعد چهارم دیده شده است ،بیانگر جنبهی منفی

از میان نظریات متعدد انگیزشی و رویکردهای نوین

درگیر شدن در یک فعالیت است؛ زیرا موفقیت در یک فعالیت

روانشناسی تربیتی ،مدل انتظار -ارزش اکلز ( )Ecclesو

نیازمند صرف زمان و تالش است و نیز سبب از دست دادن

همکاران یک چارچوب جامع از انگیزش تحصیلی را ارائه

فرصت مشارکت در سایر فعالیتها و یا روبهرو شدن

داده است(4و .)5این مدل پیشنهاد میدهد که انگیزش از دو

باحالتهای روانشناختی منفی مانند تعارض و شکست در

عامل کلیدی تشکیل شده است که پیامدهای مهم آموزشی را

یک فعالیت میشود( .)4براساس نتایج پژوهشهای پیشین

پیشبینی میکنند :انتظار و ارزش( .)4انتظار با دستیابی به

انتظار و ارزش بهجز هزینه با یکدیگر و با پیامدهای

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

آموزشی نظیر موفقیت یا پشتکار دانشجویان ارتباط مثبت

مورد توانایی انجام موفقیتآمیز یک تکلیف است و ارزش

دارند( .)11در مقابل هزینه با انتظار و ارزش و نتایج

بازتاب تفکر افراد از میزان ارزشمند بودن یک تکلیف

یادگیری رابطهی منفی دارد( .)11نتایج تحلیل اکتشافی و

است( .)6به عقیده پتری و گاورن ()Petri & Govern

تأییدی مختلف درزمینهی مقیاس انتظار -ارزش عاملهای

بازنمایی شناختی در نظریه انتظار -ارزش دارای دو ویژگی

مختلفی را نشان میدهد ازجمله همبستگی باالی بارهای

است :الف) انتظار ناشی از این که بروز رفتارهای ویژه به

عاملی بر روی یک عامل است که بر این اساس برخی از

دستیابی به هدفهای معین میانجامد .ب) ارزشی که این

پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که مؤلفههای انتظار و ارزش

هدفها در نزد انسان یا جاندار خواهند داشت .براساس این

با یکدیگر ترکیب شوند( .)12اگرچه اکلز در مطالعات خود

نظریه تحقق انگیزش درنتیجه همراهی هر دو جزء است(.)7

هزینه را بهعنوان زیر مؤلفهای از ارزش موردبررسی قرار

ارزیابی نظریه انگیزشی انتظار -ارزش در پیشینهی

داده است()13؛ اما در مطالعات دیگر زیرمقیاس هزینه در

پژوهشهای تربیتی سابقهای طوالنی دارد( .)6انتظار و

کارهای پژوهشی مورد سنجش قرار نگرفته است(11و.)14
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بوده( )2و انگیزش تحصیلی نیز از این امر مستثنی نیست.

ارزش مؤلفههای جداگانهای هستند که هرکدام خود از

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

خسرو رشید و همکاران

بهعنوان عاملی اثرگذار بر انگیزش در کنار انتظار و ارزش

است(.)3

موردبررسی قرارگرفته است؛ و این در حالی است که در

با توجه به اهمیت و کاربرد مقیاس حاضر براساس

مدلهای جدیدتر انتظار و ارزش بر تمایز مهم بین ارزش و

مطالعات ارائه شده ،بررسی ویژگیهای روایی و پایایی و

هزینه تأکید شده است( .)11پژوهشهای تجربی اخیر نیز

برازش مدل در جامعه ایرانی ضروری مینماید .ازاینرو،

هزینه را به عنوان عاملی جدا پیشنهاد کردهاند که بهطور

در این پژوهش با در نظر گرفتن این موارد ،به بررسی

منفی با انتظار و ارزش در ارتباط است(15تا .)18علیرغم

ویژگیهای روانسنجی مقیاس انتظار  -ارزش  -هزینه

پیشنهاد جدا بودن عامل هزینه از انتظار و ارزش در

پرداخته شد .بدین ترتیب پرسشهای بنیادی این پژوهش

پژوهشهای مختلف ،مقیاس خاصی در این زمینه در

عبارتاند از :کدامیک از ساختارهای یک ،دو یا سه عاملی

تحقیقات اکلز و ویگفیلد ( )Eccles & Wigfieldوجود

مقیاس انتظار  -ارزش  -هزینه در دانشجویان ایرانی تکرار

ندارد؛ اما کوزوویچ و همکاران با ارائه فرم کوتاه و کاربردی

میشود؟ آیا تحلیل عاملی تأییدی ،ساختار بهدستآمده از

از مقیاس انتظار  -ارزش  -هزینه این شکاف را پرکرده و با

تحلیل عاملی اکتشافی را در دانشجویان ایرانی تأیید

ارائه آن در جمعیتهای مختلف و مقاطع سنی متفاوت (از

میکند؟

دبستان تا دانشگاه) شرایط استفاده از آن را در سنین

روشها

مختلف بدون هیچ ویرایش خاصی مهیا ساختهاند( .)3نسخه

پژوهش حاضر در زمره مطالعات توصیفی -همبستگی و

اولیه مقیاس شامل  24گویه بود که فلیک ( )Flakeو

بهطور ویژه اعتباریابی آزمون است؛ که با استفاده از

همکاران در بررسی عامل هزینه بر روی دانشجویان دوره

جنبههای نظری و کاربردی ،اندازهگیری ،آمار و راههای

تحصیالت تکمیلی بررسی و با توجه به تفاوت در روشهای

جمعآوری و تحلیل دادهها صورت گرفت .جامعه آماری

چرخش در تحلیل عامل اکتشافی بین دو تا چهار عامل را

این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای علوم

گزارش کردند؛ که در نهایت مدل چهار عاملی برازش

پزشکی و بوعلی سینا شهر همدان بود 328 .تن از

بیشتری را با دادهها نشان داد .همچنین گریز ( )Graysدر

دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی و بوعلی سینا شهر

پژوهش مرتبط با رساله دکتری خود این نسخه را استفاده

همدان که در سال تحصیلی  1396مشغول به تحصیل

کرد(15و .)18سپس گروهی از متخصصین با بررسی

بودند ،با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان به روش

انتقادی گویهها شامل روایی صوری گویهها و با کدگذاری

نمونهگیری خوشهای ،طی دو مرحله ،بهصورت تصادفی

و مقایسه باز پاسخ با مقیاس لیکرت ،نسخهی  11گویهای

انتخاب شدند .بدین ترتیب که نخست از میان دانشگاهها5 ،

این مقیاس را بهعنوان نسخهی اصلی تأیید کردند .کوزوویچ

دانشکده (دانشکدههای علوم اجتماعی و اقتصاد و

( )Kosovichو همکاران چهار مدل را برای این مقیاس

کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینا ،دانشکده پزشکی،

متصور شدهاند؛ مدل نخست  11گویه را زیر یک عامل تحت

دندانپزشکی و پیراپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی) به

عنوان انگیزش ارائه میدهد .مدل دوم همان مقیاس اولیه اکلز

شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و پس از حضور در

و ویگفیلد به نقل از کزوویچ و همکاران است که دو عامل

دانشکدهها ،تعداد دو کالس به صورت تصادفی ساده از

انتظار و ارزش را مشخص میسازد .مدل سوم انتظار و

هر دانشکده ،بهعنوان واحد نمونهگیری انتخاب و از

ارزش را زیر یک عامل با عنوان انگیزش مثبت و عامل دوم

دانشجویان حاضر در آن پرسشگری به عمل آمد .معیار

تحت عنوان هزینه ارائه میدهد و نهایتاً مدل چهارم سه عامل

ورود به پژوهش شامل :عالقه به شرکت در پژوهش و
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با توجه به این نتایج مشاهده میشود که کمتر هزینه

انتظار ،ارزش و هزینه را بهصورت جدا مطرح ساخته

خسرو رشید و همکاران

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

بود و معیارهای خروج :عدم تکمیل پرسش نامهها به طور

ضریب پایایی تنصیفی استفاده شد.

کامل و عدم عالقه برای همکاری در پژوهش در نظر گرفته

جمعآوری اطالعات و اجرای مقیاس فوق بهصورت گروهی

شد.

انجام شد .به این شیوه که پس از حضور در هر کالس به

ابزاری که در این پژوهش مورد اعتباریابی قرار گرفت

منظور جلب توجه و همکاری دانشجویان ،مقدمهای کوتاهی

مقیاس انتظار  -ارزش  -هزینه کوزوویچ و همکاران بود.

از اهمیت و اهداف پژوهش برای دانشجویان تشریح و

کوزوویچ و همکاران برای سنجش پایایی مقیاس از ضریب

رضایت شفاهی آنان اخذ گردید .تمامی شرکتکنندگان در

پایایی امگا استفاده کردهاند و مقدارهای  1/84 ،1/88و

تکمیل ابزارها آزادی عمل داشتند و اطمینان خاطر در

 1/86را به ترتیب برای زیر مقیاسهای انتظار ،ارزش و

خصوص اصول محرمانگی به آنان داده شد .همچنین این

هزینه گزارش کردهاند( .)3در این مقیاس آزمودنیها به یک

اطمینان به آزمودنیها داده شد که در صورت عدم شرکت

مقیاس ششدرجهای لیکرت (کامالً مخالفم =  ،1مخالفم =

در پژوهش ،هیچ ضرری در هیچ زمینهای متوجه آنها

 ،2تقریبا مخالفم =  ،3تقریبا موافقم =  ،4موافقم =  ،5کامالً

نخواهد بود .مدت زمان تکمیل پرسشنامه از  11تا 21

موافقم =  )6بر روی طیف لیکرت پاسخ میدهند .با توجه

دقیقه در دانشجویان مختلف متغیر بود .پس از بررسی

به این که ابزار مورد بررسی به زبان انگلیسی تدوین شده

پرسشنامهها تعداد  8مورد به علت کامل پاسخ ندادن و

بود ،ابتدا باید ترجمه میشد .به این منظور ابزار توسط دو

بیدقت پاسخ دادن حذف شدند .بهمنظور وارسیهای

تن از متخصصین زبان انگلیسی ترجمه شد و برای حفظ

روانسنجی ،دادهها به  SPSSمنتقل شد .جهت انجام تحلیل

روایی محتوا ازنظر چند تن از متخصصین حوزه آموزش

عامل اکتشافی ( )Exploratory factor analysisاز

در جهت بررسی مطلوب بودن عبارات به لحاظ وضوح

نرمافزار ( )SPSSنسخه  25شرکت ( )IBMواقع در شهر

(استفاده از واژههای ساده و قابل فهم) ،کاربرد زبان

نیویورک ( )New Yorkو جهت انجام تحلیل عامل

مشترک (پرهیز از بهکارگیری واژههای فنی و تخصصی)،

اکتشافی ( )Exploratory factor analysisنرمافزار

استفاده شد .ازنظر نگارش زبان فارسی چندین مرتبه و

( )Lisrelنسخه  8/8شرکت بینالمللی نرمافزار علمی واقع

برای اطمینان از فهم گویهها در اختیار چند دانشجو قرار

در ایالت ایلینوی ( )Illinoisاستفاده شد .در پژوهش

گرفت تا آنها نیز نظر خود را در جهت یافتن دشواری در

حاضر بهمنظور ارزیابی نیکویی برازش مقیاس انتظار –

درک عبارات و کلمات ،تناسب و ارتباط مطلوب آیتمها،

ارزش  -هزینه با استفاده از شاخص ریشه میانگین

احتمال وجود ابهام و برداشتهای نارسا از عبارات و یا

مجذورات خطای برآورد ( Root mean square error of

وجود نارسایی در معانی کلمات اعالم کنند .در پایان

 ،)approximation; RMSEAشاخص نیکویی برازش

بهمنظور اطمینان بیشتر از یک متخصص زبان انگلیسی که

هنجار شده ( ،)normed fit index; NFIشاخص

از نسخه اصلی پرسشنامه هیچ اطالعی نداشت خواسته

برازندگی فزاینده (،)Incremental Fit Index; IFI

شد تا مقیاس را مجدداً به زبان انگلیسی برگرداند .نتایج

شاخص نیکویی برازش هنجار نشده ( Non-normed fit

حاکی از صحت عملکرد مترجمان اولیه بود .برای بررسی

NNFI

روایی محتوایی به شکل کمی ،از دو ضریب نسبی روایی

( ،)confirmatory factor analysis; CFIشاخص

محتوا ( )Content validity ratio; CVRو شاخص

نیکویی برازش (،)Goodness-of-fit index; GFI

روایی محتوا ( ،)Content Validity Index; CVIاستفاده

( Adjusted
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تحصیل در دانشگاههای بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان

شد .جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

خسرو رشید و همکاران

 ،)goodness-of-fit index; AGFIشاخص ریشه
میانگین

مربعات

باقیمانده

استاندارد

شده

روایی سازه

 ،)SRMRمورد بررسی قرار گرفت.

انتظار  -ارزش  -هزینه در میان دانشجویان جامعه مورد
مطالعه ساختار یک ،دو یا سه عاملی را تکرار میکند یا خیر

نتايج

تحلیل عامل اکتشافی با چرخش واریماکس روی دادهها

یافتههای توصیفی مربوط به جمعیت مورد مطالعه نشان داد

صورت گرفت .جهت انجام تحلیل عاملی ابتدا آزمون کفایت

که میانگین و انحراف معیار سن نمونه مورد بررسی به ترتیب

نمونهبرداری ،برای حصول اطمینان از کفایت حجم نمونه

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

محاسبه شد .سپس ازآنجا که همبستگی بین پرسشهای

نفر پسر بودند .ازنظر پراکنش قومیتی  112نفر فارس زبان،

آزمون زیربنای تحلیل عوامل است ،برای این که مشخص

 99نفر کردزبان 68 ،نفر ترکزبان 27 ،نفر از قوم لر و  22نفر

شود همبستگی بین متغیرها برابر صفر نیست از آزمون

نیز از قومیتهای دیگر بودند .ازنظر پراکنش رشته تحصیلی

کرویت بارتلت ( )Bartlett's test of sphericityاستفاده

با توجه به این که پرسشنامهها در دانشگاههای علوم پزشکی

شد که نتایج آن در جدول  1آمده است.

و بوعلی سینا پخش شد ،تعداد  145نفر از رشتههای گوناگون
دانشگاه بوعلی سینا 57 ،نفر از دانشکدهی پزشکی 56 ،نفر از
دانشکده دندانپزشکی 71 ،نفر از دانشکدهی پیراپزشکی
انتخاب شدند.

جدول  :1آزمون کفایت نمونهبرداری و کرویت بارتلت مقیاس
انتظار ارزش هزینه
انتظار  -ارزش  -هزینه

مقدار

آزمون کفایت نمونهبرداری

1/874

روایی پرسشنامه :با استفاده از روش روایی محتوایی و
روایی سازه روایی مقیاس انتظار – ارزش  -هزینه

آزمون کرویت بارتلت

موردبررسی قرار گرفت .در ادامه دادههای مربوط به
روایی آمدهاند.

خی دو

936/42

درجه آزادی

45

سطح معناداری

1/111

همچنان که از جدول  1بر میآید در پژوهش حاضر مقدار
شاخص کفایت نمونهبرداری ( Kaiser-Meyer-Olkin

روایی محتوایی
نتایج شاخص روایی محتوا ،حاکی از آن بود که تمامی
سؤاالت نمره باالتر از  1/79داشت و لذا مناسب تشخیص
داده شد .همچنین نتایج ضریب نسبی روایی محتوا ،حاکی
از آن بود که تمامی سؤاالت بزرگتر از عدد جدول الوشه
( ،)Lawsheبرای  11ارزیاب یعنی مقدار  1/62بود(.)19
این مطلب حاکی از آن بود که سؤاالت ضروری و مهم در

 )measure of sampling adequacy; KMOبرابر با
 1/874بود که نشانگر کفایت نمونه انتخاب شده است.
همچنین آزمون کرویت بارتلت برابر با  936/42بود که در
سطح ( )p>1/111معنادار است و نشان میدهد همبستگی
دادهها در جامعه صفر نیست .نتایج تحلیل عامل اکتشافی
در جدول  2ارائه شده است.

این ابزار به کار گرفته شده بود.
جدول  :2ساختار عاملها و بارگذاری موارد مقیاس انتظار ارزش هزینه
گویهها
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( ;Standardized root mean square residual

تحلیل عاملی اکتشافی :بهمنظور بررسی این که آیا مقیاس

خسرو رشید و همکاران

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

2

1

 -2اطمینان دارم که میتوانم در تحصیل موفق باشم.

1/616

 -3اطمینان دارم که میتوانم مطالب مربوط به تحصیل را بفهمم.

1/724

 -4ازنظر من تحصیل خیلی مهم است

1/594

 -5ارزش زیادی برای تحصیل قائل هستم.

1/524

 - 6احساس میکنم که تحصیل خیلی مفید است.

1/724

 -7کارهای مربوط به تحصیل خیلی وقت من را میگیرند.

1/782

 -8به خاطر کارهای دیگری که انجام میدهم ،وقتی برای پرداختن به تحصیل ندارم.

1/662

 -9نمیتوانم آنقدر که الزم است ،برای تحصیل وقت بگذارم.

1/731

 -11از خیلی کارها باید بگذرم تا بتوانم در تحصیل موفق باشم.

1/726

روش استخراج :عامل یابی محور اصلی – روش چرخش:

تکلیف و ارزش آن تکلیف مربوط بودند و با عنوان انگیزش

واریماکس با کیزر نرمال

مثبت شناسایی شدند .همچنین ،چهار گویه بر روی عامل

در جدول  ،2مجموع موارد با بارگذاری بیش از ،1/41

دوم بارگذاری شدند که همسو با مقیاس کوزوویچ و

مقدار ویژه بزرگتر از یک و مقادیر واریانس توزیع شده

همکاران بود و بر روی عامل هزینه تمرکز دارند.

هر یک از عاملها گزارششدهاند .در این تحلیل با استفاده
از چرخش واریماکس ،دو عامل با مقادیر ویژه بزرگتر از

تحلیل عاملی تأییدی

یک استخراج شدند که  53/84درصد واریانس کل را در

نتایج تحلیل عامل تأییدی ساختار  2عاملی استخراج شده

برگرفتند .براساس دادههای جدول باال ،شش گویه بر روی

از تحلیل عاملی اکتشافی در شکل  1ارائه شده است.

عامل نخست بارگذاری شدند که به انتظار موفقیت در یک
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 -1اطمینان دارم که میتوانم مطالب مربوط به تحصیل را خوب یاد بگیرم.

1/816

در این شکل اعداد سمت راست با پیکانهای دوطرفه بیانگر

نشدهاند.

کوواریانس بین دو متغیر نهفته است .اعداد میانی یا بارهای

برای تعیین معناداری پارامتر یا بار محاسبه شده از مقدار

استاندارد شده نشان دهندهی همبستگی بین هر متغیر

 tاستفاده میشود؛ زمانی که مقدار قدر مطلق  tبزرگتر از

مشاهده شده و عامل مربوط به آن است .همانگونه که در

 1/96باشد ،در سطح  1/15و زمانی که قدر مطلق آن از

شکل  1مشخص شده است ،اکثر متغیرها همبستگی نسبتاً

 2/56بزرگتر باشد ،در سطح  1/11معنادار خواهد بود.

خوبی را نشان میدهند .اعداد سمت چپ یا خطای

نتایج مقدار  tبرای ساختار  4عاملی در شکل  2ارائه شده

اندازهگیری ،تمام واریانس هر متغیر مشاهده شده است که

است.

بهوسیلهی عاملهای مشترک (متغیرهای نهفته) تبیین
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شکل  :1ساختار  2عاملی مقیاس انتظار -ارزش – هزینه ،بارگذاری و خطای اندازهگیری گویهها

خسرو رشید و همکاران

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان
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شکل  :2مقدار  tساختار  2عاملی مقیاس انتظار -ارزش – هزینه

نتایج کفایت برازش مدل با دادهها براساس آزمونها یا شاخصهای آماری در جدول  3نشان داده شده است.
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی
شاخصها

مقدار قابلقبول

مقدار بهدستآمده

نسبت خی دو به درجه آزادی
شاخص نیﻜویی برازش
شاخص نیﻜویی برازش تعدیلشده
شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
شاخص نیﻜویی برازش هنجار شده
شاخص نیﻜویی برازش هنجار نشده
شاخص برازندﮔی تطبیقی
شاخص برازندﮔی فزاینده
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استانداردشده

بین  3تا 1
بیشتر از 1/81
بیشتر از 1/81
بین  1/10تا 1/19
بیشتر از 1/81
بیشتر از 1/81
بیشتر از 1/81
بین  1تا 3
کمتر از 1/10

2/13
1/89
1/81
1/10
1/87
1/89
1/89
1/89
1/10

براساس نتایج حاصله کلیهی شاخصهای برازش در محدودههای

پایایی

قابل قبول آستانههای تعیین شده و تأییدکننده عاملهای خروجی

برای محاسبه پایایی از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و

از تحلیل عامل اکتشافی هستند .با توجه به مدل نهایی در این

ضریب پایایی تنصیفی استفاده شد.

پژوهش برای سنجش مقیاس انتظار – ارزش  -هزینه  2بعد
انگیزش مثبت و هزینه از روایی الزم برخوردار بودند و سازهی
انگیزش تحصیلی با این دو عامل قابل سنجش است.
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جدول  :4میانگین ،انحراف معیار و ضریب پایایی عاملها
عاملها

میانگین و انحراف

آلفای
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اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

خسرو رشید و همکاران
معیار

کرونباخ

انگیزشمثبت (شش گویه)

3/52±1/11

ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب :این شاخص 1/15

1/79

هزینه (چهار گویه)

3/57±1/11

1/76

به دست آمد که بین  1/15و  1/18بوده و نشان از برازش

آلفای کرونباخ خوبی برخوردار بودند.
ضریب پایایی تنصیفی مقیاس  1/76به دست آمد که
ضریب پایایی مناسبی برای یک مقیاس است.

بحث
این مطالعه بهمنظور اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش-
هزینه در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی
همدان انجام شد .نتایج نشان داد که مقیاس از روایی
محتوایی مطلوبی برخوردار است .چنانکه نتایج پژوهش
نشان داد ،یک مدل  2عاملی با دادههای این پژوهش تناسب
بیشتری دارد که با مدل سوم از  4مدل پیشنهادی در
پژوهش کوزوویچ و همکاران( )3یکسان است .برای
بررسی روایی سازهی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه تحلیل
عامل اکتشافی انجام شد .یافتههای تحلیل نشان داد که 11
گویه ی مقیاس در  2عامل بارگذاری میشوند .نقطه برش
برای بارگذاری عاملها در مطالعه حاضر  1/4در نظر
گرفته شده است( ،)21در حالی که در برخی مطالعات 1/3
و یا  1/5مدنظر قرارگرفته است(.)3
برای تأیید ساختار عاملی حاصل از تحلیل عامل اکتشافی،
تحلیل عامل تأییدی انجام گرفت .بارهای عاملی گزارش
شده بیانگر این است که مقیاس انتظار -ارزش -هزینه
دانشجویان ،مناسب و با مدل اندازهگیری بهخوبی هماهنگ
است .براساس مقدار بارهای عاملی گزارششده ،گویههای
مقیاس حاضر با توان زیادی انگیزش تحصیلی (انگیزش
مثبت و هزینه) را اندازهگیری میکند .همچنین شاخصهای
نیکویی برازش الگوی حاصل از تحلیل عامل تأییدی که
نشاندهندهی خوبی برازش الگو با دادههای مورد مشاهده
است .مهمترین آماره برازش آماره خی دو است .مقدار این
آماره برابر  2/11بود که نشان از برازش خوب است .مقدار
http://ijme.mui.ac.ir

یا شاخص نرم شده برازندگی :مقدار این شاخص در مدل
برازش شده 1/97 ،است .شاخص نیکویی برازش هنجار ن
شده بهدستآمده در مدل برابر با  1/98است ،این مقدار
بزرگتر از  1/91است .شاخص برازندگی تطبیقی :مقدار
این شاخص برای دادههای مدل 1/98 ،است .بهطور
قراردادی مقرر است که مقدار شاخص بیش از مقدار 1/9
باشد .شاخص نیکویی برازش :مقدار بهدستآمدهی این
شاخص 1/96 ،است .شاخص نیکویی برازش تعدیلشده:
مقدار بهدستآمده معادل  1/93است که بیشتر از مقدار
مالک ( )1/9است؛ بنابراین به طور کلی شاخصهای
برازش ،نشان دهندهی برازش مناسب مدل هستند .این در
حالی است که مدل دوعاملی کوزوویچ و همکاران برازش
مناسب اما ضعیفتری را نسبت به پژوهش حاضر نشان
داد؛ اما مدل سه مؤلفهای آنان ،شاخصهای برازش باالیی
را نشان داد .به طوری که ریشه خطای میانگین مجذورات
تقریب برابر  1/14و شاخصهای نیکویی برازش و نیکویی
برازش تعدیل شده نیز  1/99گزارش شدند .گریز در
مطالعه خود با بررسی انگیزش در دانشجویان نشان داد
که مدل سه عاملی از چهار مدل موجود در مقیاس 24
گویهای دارای برازش مناسب است .به طوری که شاخص
برازندگی تطبیقی  1/97و خطای میانگین مجذورات تقریب
برابر  1/17به دست آمد .در حالی که مدل دوعاملی از
برازش مطلوب برخوردار نبود .گریز در مطالعه دوم خود
مقیاس  14گویه ای را با مدل دوعاملی موردبررسی
قرارداد که نتایج حاکی از برازش مطلوب در این نمونه بود.
پایایی مقیاس نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
پایایی تنصیفی در سطح مطلوبی قرار داشت که همسو با
پژوهشهای کوزوویچ و همکاران و گریز بود .به طوری
که در پژوهش کوزوویچ و همکاران ضریب پایایی امگا
محاسبه شد و پایایی مناسب مقیاس را در سه مؤلفه انتظار
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براساس نتایج جدول  ،4هر دو عامل مقیاس از ضریب

خوب مدل اندازهگیری شده است( .)21شاخص بنتلر -بونت

خسرو رشید و همکاران

اعتباریابی مقیاس انتظار -ارزش -هزینه در دانشجویان

ضریب پایایی امگا نسخه  14گویه ای در مدل سه عاملی

درسی در کالس درس و آگاهی از مشکالت انگیزشی

نشان داد که مقدار این ضریب در مطالعه اول و دوم به

دانشجویان کمک کند .همانند سایر پژوهشها ،مطالعه

برای مؤلفه انتظار به ترتیب  1/87و  ،1/91برای مؤلفه

حاضر نیز با محدودیتهایی از قبیل اجرا در یک بافت

ارزش  1/89و  1/94و برای مؤلفه هزینه  1/79و 1/84

دانشگاهی خاص ،تعداد کم نمونه پژوهش و استفاده صرف

است.

از ابزار خود گزارشی همراه بود .این محدودیتها تعمیم

به طور کلی با توجه به نتایج یافتههای پژوهش میتوان

نتایج را به سایر گروههای سنی با محدودیت مواجه

گفت که مقیاس انتظار -ارزش -هزینه یک ابزار روا و پایا

میسازد .پیشنهاد میشود که روایی و پایایی نسخههای

است .این موضوع همسو با نتایج پژوهشهای کوزوویچ و

این ابزار برای سنین مختلف انجام پذیرد .بررسی روایی

همکاران ،اکلز و همکاران ،ویگفیلد و همکاران ،بارون

واگرا و همگرا در ارتباط با سایر شاخصهای سازههای

( )Barronو همکاران و گریز است ( 11 ،6 ،4 ،3و .)18

تحصیلی به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود.

انگیزش تحصیلی یک ابزار چندبعدی است ،از این ابزار
میتوان در جهت سنجش انگیزش تحصیلی دانشجویان با

نتيجهگيري

تعداد گویههای کمتر و در زمان سریعتر استفاده برد؛ زیرا

یافتههای پژوهش حاضر روایی و پایایی مقیاس کوتاه

دو محدودیت عمدهی اندازهگیریهای روانشناختی کمبود

انتظار – ارزش – هزینه در دانشجویان را نشان داد .این

وقت و عدم پاسخگویی کامل است( .)22یک شخص اهل

مقیاس ابزاری است با ساختاری دوعاملی که از همسانی

تالش ،نقش مهارتهای غیر شناختی در یادگیری و موفقیت

درونی و پایایی مناسب برخوردار است .این مقیاس،

را همچون انگیزه ،استقامت و رفتارهای مرتبط با تحصیل

میتواند انگیزش تحصیلی دانشجویان را با در نظر گرفتن

در جهت موفقیت در تحصیل نشان میدهد و از محیطهای

مؤلفه هزینه که پیشتر در سایر مقیاسهای موجود بهطور

تحصیلی نیز خواسته میشود که از عوامل واحد

خاص و جداگانه مورد توجه قرار نمیگرفت ،درزمانی

غیرشناختی در جهت سنجش دانشجویان استفاده

کوتاه و برای اهداف پژوهشی و آموزشی اندازهگیری

کنند(23و)24؛ بنابراین استفاده از مقیاس حاضر این امکان

نماید.

را برای پژوهشگران و کارشناسان فراهم میسازد تا
درزمانی اندک ویژگیهای غیر شناختی را بسنجند.

قدرداني

استفاده از این ابزار به محققان کمک میکند تا دریابند که

پژوهشگران بر خود الزم میدانند از مسؤوالن دانشگاه

چگونه انواع انگیزش با عملکرد تحصیلی و عالئق

بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان و نیز دانشجویان

دانشجویان در بافت تحصیلی ارتباط پیدا میکند .همچنین

گرانقدری که در تکمیل پرسشنامهها همکاری کردند ،مراتب

از این ابزار در جهت انجام مداخلههای اثربخشی بر روی

قدردانی خود را تقدیم نمایند.

نتایج یادگیری دانشجویان استفاده میشود( .)3اطالع
داشتن از مشکالت مرتبط با انتظار ،ارزش و هزینه میتواند
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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.
Keywords: Expectancy-Value-Cost, motivation, Scale, validity, reliability
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