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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the factor structure, 

reliability, and validity of the cost scale. This applied study adopted 

a psychometric design and its statistical population consisted of 

10th and 11th grade female students in Kashan during the 2016–

2017 school year. Among the female students in public schools, 

404 were selected through a multistage cluster sampling method 

and answered the cost scale. Validity and reliability, exploratory 

and confirmatory factor analysis were evaluated using SPSS and 

LISREL software. The results of exploratory factor analysis by 

principal components method confirmed the three factors of task 

emotional and effort cost, outside effort cost and loss of estimated 

alternatives for cost scale. To investigate the reliability of the 

questionnaire, Cronbach’s alpha was used and factor analysis was 

employed to determine validity. In addition, results indicated that 

the questionnaire had acceptable internal consistency and the 

Cronbach’s alpha coefficients in the subscales are above 0.9. The 

results of the confirmatory factor analysis confirmed that the 

structure of the questionnaire had an acceptable fit with the data and 

all the indicators of goodness of fit confirmed the model. The 

results of the factor analysis were almost identical to those of the 

original culture and the reliability and validity coefficients were 

close to their results. Therefore, considering the desirable 

psychometric properties, this questionnaire is a suitable instrument 

for determining students’ perceived costs. 

Keywords: Cost Scale, Factor Analysis, Psychometric, Expected 

Value Theory. 

 دهیچک
 نهیهز اسیمق ییو روا ییایپا ،یساختار عامل یپژوهش حاضر با هدف بررس

(CS) است  یسنجطرح روان کی ،یکاربرد ۀمطالع نیانجام گرفته است. ا
شهر کاشان  ازدهمیدهم و  یهاهیآموزان دختر پاآن را دانش یآمار ۀو جامع

 دخترآموزان دانش انی. از مدهندیم لیتشک 1395-1396 یلیدر سال تحص
انتخاب  یاچندمرحله یاخوشه یریگنفر به روش نمونه 404 ،یمدارس دولت

 یاکتشاف یعامللیتحل ،ییایو پا ییپاسخ دادند. روا نهیهز اسیشدند و به مق
 جیشد. نتا یبررس LISREL و SPSS یافزارهابا استفاده از نرم یدییو تأ
تالش و  ۀنیهز لسه عام ،یاصل یهابا روش مؤلفه یاکتشاف یعامللیتحل

 یمهم را برا نیگزیجا یهانهیو نبود گز یرونیتالش ب ۀنیهز ف،یتکل جانیه
 یآلفا بیپرسشنامه از ضر ییایپا یبررس یکرد. برا دییتأ نهیهز اسیمق

نشان داد  جیاستفاده شد. نتا یعامللیآن از تحل ییروا نییتع یکرونباخ و برا
 یآلفا بیاست و ضرا رخوردارب یقبولقابل یدرون یپرسشنامه از همسان

 یعامللیتحل جیاست. مطابق نتا 9/0از  شتریآن ب یهااسیرمقیکرونباخ در ز
 یهاشاخص یۀها دارد و کلبا داده یقبولساختار پرسشنامه برازش قابل ،یدییتأ
مشابه  باًیتقر ،یعامللیتحل یهاافتهی. کنندیم دییبرازش، مدل را تأ ییکوین

 جیبه نتا زین ییو روا ییایپا بیو ضرا یدر فرهنگ اصل رفتهگانجام قاتیتحق
 نیمطلوب، ا یسنجروان اتیبا توجه به خصوص نیاست؛ بنابرا کیها نزدآن

 .آموزان استشده در دانشادراک ۀنیهز نییتع یبرا یپرسشنامه ابزار مناسب
-انتظار یۀنظر ،یسنجروان ،یعامللیتحل نه،یهز اسیمق :یدیکل یهاواژه
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 مقدمه
(. 1394 شانک، و چیپنتر) شودیم حفظ و ختهیرانگب محورهدف تیفعال ،آن یط که است یندیفرا 1زشیانگ
 ریتأث هدف ای تیفعال کی اب فرد رفتار یچگونگ رب که است احساسات و هاارزش اورها،ب از یامجموعه زشیانگ
 زشیانگ (.2017 ،نگیجهر و سونیمور گرامر، س،یمارول ،میک از نقل هب 2002 ،2شانک و چیپنتر) گذاردیم

 کالس، کی که یاگونهبه است؛ مهم اریسب یآموزش طیمح در و کندیم فایا یانسان رفتار در یمهم نقش
(. 2017 ،هولمن و فالک چ،یکوزوو) ردبب نیب از ای کند جادیا را یاحرفه ای درس هب عالقه تواندیم ییتنهابه
 .است اشتغال و یلیتحص تیموفق مهم ۀکنندینیبشیپ زشیانگ

 یطرف از رایز ؛دارد وجود یپوشانهم زشیانگ میتنظ و احساسات میتنظ نیب ت،یموفق و یریادگی ۀنیزم در
 گرید طرف از و گذاردب ریتأث آموزاندانش یعاطف حاالت رب یزشیانگ میتنظ یراهکارها از استفاده است ممکن

 (.2020 ،درسل و سیتول ،ندلیر) اثرگذار باشد هاآن زشیانگ رب خود ۀنوببه است ممکن مؤثر عواطف میتنظ
 در ،اندگرفتهنظر در را ارزش و انتظار یهاسازه از ینوع که دارند وجود یادیز یزشیانگ یهاهینظر هرچند

 شرفتیپ درمورد قیتحق و یپردازهینظر نیشتریب جادیا هب که میدهیم قرار خود کار ینابم را یمدل نجایا
 لدیگفیو ،(1998) فلیش و لدیگفیو اکلز، کار حاصل مدل نیا. است شده منجر کالس طیمح در یلیتحص

 4نسونیاتک و( 1935) 3نیلو یۀاول ارزش-انتظار یهامدل از که است (2000 ؛1992) اکلز و لدیگفیو ،(1994)
 انتظارات نقش هب ،یاجتماع یشناخت مدل نیا. دارد هاآن هب را اهتبش نیشتریب و شده اسباقت( 1964 ،1957)

 یشناسروان رب یتنبم و دارد توجه ،اندقائل یدرس فیتکال یراب که یارزش و یلیتحص تیموفق از آموزاندانش
 ارزش-انتظار مدل ،یتیبتر یشناسروان در(. 1394 شانک، و چیپنتر از نقل هب) است رشد و یاجتماع ت،یشخص

 یچگونگ و آموزاندانش زشیانگ یررسب یراب که است ییهاچارچوب نیترمهم از یکی( 1983) همکاران و اکلز
 یمحققان ،یطورکلبه. است شده گرفته ارکبه تیموفق و یریادگی یرفتارها ،یلیتحص یهاانتخاب اب آن اطبارت
 یراب و دارند یباور جد یستگیشا به آموزاندانش یوقت ندکنیم تصور کنندیم تیفعال هینظر نیا ۀحوز در که
 ،انگیج) اشندب داشته یشتریب شرفتیپ و کار بپردازند آن هب دارد احتمال شتریب هستند، قائل ارزش یعلم کار

 (.2018 ،گاسپارد و گیروزنزو
 هادگاهید نیترمهماز  یکی و 5شرفتیپ زشیانگ قلمرو در یاصل ینظر ردکیرو کی ارزش-انتظار یۀنظر

 لدیگفیو و اکلز و( 1983) اکلز ،(1998) فلیش و لدیگفیو ،اکلز(. 2002 لد،یگفیو و اکلز) است آن تیماه ۀاربدر
 زشیانگ ه،ینظر نیا قباطم .انددهکر شیآزما و مطرح متعدد یهاحوزه در را ارزش-انتظار یۀنظر ،(2002)
 ،یآموزش قاتیتحق در. شودیم یناش حوزه آن ۀدربار او فیتکل ارزش و انتظار یاورهاب از ،نفر کی شرفتیپ
 آموزدانش یرفتار یهاانتخاب و یلیتحص عملکرد مهم ۀکنندینیبشیپ را فیتکل ارزش و انتظار یاورهاب

                                                           
1. motivation 
2. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. 
3. Lewin, K. 

4. Atkinson, J. W. 

5. achievement motivation 
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 است آموزش در زشیانگ و آموزاندانش یریادگی یراب مهم ینظر مفهوم کی ارزش-انتظار یۀنظر. دداننیم
 (.2012 ،سیان و سان ژو، ،چن)

 که کندیم یبندطبقه گسترده سؤال سه هب توجه اب را زشیانگ (1983 همکاران، و اکلز) ارزش-انتظار مدل
 کار نیا خواهمیم ایآ ؟دهم انجام را کار نیا توانمیم ایآ: است مدل از مؤلفه کی ۀدهندنشان هاآن از کیهر
 آموزاندانش ییتوانا یاورهاب انتظارات، عدب ؟داشت خواهد من یراب یانهیهز چه کار نیا انجام و دهم؟ انجام را

 ،داگالس) سنجدیم را هاآن ۀشدینیبشیپ عملکرد از انتظار یاورهاب نیهمچن و خود یفعل عملکرد درمورد
 یچگونگ ۀدربار آموزدانش اورب از است ارتبع انتظار ،گرید ارتبع هب(. 2020 ،رملب و سرفراز کس،یه مزدورف،

 ندهیآ در یرخداد ای یعدب امتحان در که کندیم تصور فرد نکهیا یعنی ؛(2012 همکاران، و چن) هاتیفعال انجام
 دیاب چرا: است پرسش نیا هب آموزدانش پاسخ ۀکنندمنعکس ارزش، عدب. داشت خواهد یبد ای بخو عملکرد

 هب) اشدب او ۀعالق ۀدهندنشان تواندیم دهدیم سؤال نیا هب آموزدانش که یپاسخ دهم؟ انجام را فیتکل نیا
 شغل یراب موضوع نیا) دهد نشان را فیتکل ردبکار ای تیاهم درمورد یو اورب ای ،(دارم عالقه موضوع نیا
 یستیهزب و تالش زمان، به طوبمر یهانهیهز نه،یهز عدب که است نیا رب اعتقاد(. است دیمف ای مهم امندهیآ

 (.2020 همکاران، و داگالس) ردیگیبرمدر را یروان ای یعاطف
 ارزش ،یدرون( ۀعالق) ارزش ت،یموفق ارزش ۀمؤلف چهار فیتکل ارزش کردند فرض (2002) لدیگفیو و اکلز

 ارزش. است نیمع فیتکل کی در شدنموفق تیاهم همان تیموفق ارزش .شودیم شامل را نهیهز و یردبکار
 فیتکل یمحتوا هب ای کنندیم هبتجر کار کی دادنانجام هنگام در افراد که است یلذت ،یدرون ۀعالق ای یدرون
 فیتعر ندهیآ یراب یو اهداف لحاظبه فرد یراب فیتکل ودنبدیمف صورتبه یردبکار ارزش. شودیم فیتعر

 (.1992 اکلز، و لدیگفیو) است فیتکل هب پرداختن به طوبمر یهانهیهز مدل، نیا ۀمؤلف نیچهارم. شودیم
 ردنبلذت ،یاستراتژ از استفاده اهداف، توجه، ،یداریپا ،یریدرگ جمله از یمختلف عوامل هب یدرون ۀعالق

 معلمان(. 2001 ،لمن و شراو ؛2006 ،نگریرن و یدیه ؛2000 ،چیویهاراک و یدیه) است طبمرت عملکرد و
 یزارهابا انواع از استفاده و دیجد بمطال انیب ،احساسات ای یکنجکاو کیتحر اب را آموزاندانش توانندیم

 در طنز، از استفاده و یلبق اتیبتجر و دانش هب محتوا اتصال ،یاجتماع تعامل جمله از ییکارها ایو  یآموزش
 .(2019 ،کارتر و جونز ،تومیچ) سازند مندعالقه کالس کی

 تالش نیهمچن. کند رها دیاب یفیتکل دادنانجام یراب فرد» که داندیم یزیچ آن را نهیهز ،(2005) اکلز 
 صورت نیا هب توانیم را نهیهز یطورکلبه. «داشت خواهد ازین به آن کار اتمام یراب کهاست  فرد ۀشدینیبشیپ

 از را هاتیفعال و فیتکال ریسا است وربمج زانیم چه هب ف،یتکل کی انجام یراب آموزدانش نکهیا: کرد فیتعر
 استدالل ارزش-انتظار مدل از مهم یامؤلفه عنوانبه نهیهز اگرچه. کند خاص فیتکل یانبقر و دهدب دست
(. 2010 ا،یربکام و لدیگفیو) است نشده یررسب چندان مدل، نیا بارچوچ در یبتجر قیتحق در ،شده ینظر
 (.2000 اکلز، و لدیگفیو) است ناشناخته یادیز حد تا آموزاندانش یدستاوردها اب آن اطبارت و نهیهز جهیدرنت

 فیتکل هب زمانهم توانندینم که است معنا نیدب معموالً ،شوندیم مشغول یفیتکل انجام هب افراد یوقت
 زانیم را نهیهز( 1992) اکلز و لدیگفیو. است همراه ییهانهیهز اب فیتکل هر بانتخا نیرابناب ؛پردازندب یگرید
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 ریپذینیبشیپ یجانیه یهاحالت نیهمچن و است الزم فیتکل انجام یراب کندیم گمان فرد که دانندیم یتالش
 دروس بانتخا هب است ممکن یآموزدانش مثال، یبرا ؛(شکست از ترس عملکرد، باضطرا مثالً ) آن یراب

 در ،دهد خرج هب است الزم که یتالش یعنی کار، نیا ۀنیهز کندیم رتصو که چرا ندهد؛ ادامه یاضیر ای علوم
 داشته ازین مطالعه یراب ادیز وقت صرف و تالش هب دروس نیا اگر. ستین تحملقابل شیراب یکنون زمان

 مشاهده که طورهمان. رندیگیم را یاجتماع یهاتیموقع در حضور و ورزش مانند هاتیفعال ریسا وقت اشند،ب
 .دبگذار اثر رفتار بر تواندیم نهیهز مختلف عادبا ،شودیم

 از هم نه،یهز ۀدربار جووجست و کاوش یراب اکلز مدل از یتیبتر شناسانروان گذشته، سال ستیب یط
 لد،یگفیو و اتلب) اندگرفته الهام آموزاندانش یدستاوردها و جینتا رب آن آثار و یکم نظر از هم و یفیک نظر

 همکاران، و نیتراوتو ؛2011 ن،یمول و ردب انگ،یچ ؛2009 ،لئو و چن ؛2005 ،لسنین و ریدو ،نسونیواتک ؛2003
 یراب ر،یاخ یاکتشاف مطالعات(. 2018 ،همکاران و انگیج ؛2014 کاپالن، و یکرامل ،پرز ؛2012 ،یکانل ؛2012
 حالنیباا. اندکرده تالش یفیک یهاداده یآورجمع و توسعهدرحال دیجد یهاماده ۀلیوسبه نهیهز یریگاندازه

 معاصر مدل در شدهیپردازهینظر یاصل ساختار عیوس یدهپوشش یراب یاسیمق چیه ،مطالعات نیا نایم در
 حاضر حال در آنچه یررسب اب موضوع، نیا هب یدگیرس رب حاضر، پژوهش تمرکز. ندارد وجود ارزش-انتظار

 .است آن یریگاندازه یراب دیجد اسیمق کی شنهادیپ و شده شناخته نهیهز درمورد
 نیا از مؤلفه کی از ،دهدیم ارائه را زهیانگ درک یراب هامدل نیانفوذترب از یکی ارزش-انتظار مدل اگرچه

 هب عالقه حاضر حال در ختانهبخوش. است شده یپوشچشم یبتجر قاتیتحق در یادیز حد تا ،(نهیهز) مدل
 و نهیهز یررسب و کشف هب شروع یتیبتر یشناسروان در زشیانگ محققان. است رییتغ در حال نهیهز ۀمطالع

 همکاران، و لوترل ؛2011 ،همکاران و انگیچ ؛2009 ،لئو و چن) اندکرده آموزاندانش زشیانگ رب آن آثار
 کمک آموزاندانش زشیانگ هب نهیهز دهدیم نشان هاآن قاتیتحق(. 2005 ،همکاران و نسونیواتک ؛2010

 .جداست ارزش یهامؤلفه گرید از و کندیم

را  ارزش و انتظار یساختارها رب عالوه نهیهز ساختار که اندرفتهیپذ را یفیک یکردهایرو محققان تدابا در
 پرداختند ییتدابا آموزاندانش یبایارز هب( 2005) همکاران و نسونیواتک مثال، یبرا ؛کندیم دییتأ ترکامل طوربه
 باجتنا هاآن از ای کنندیم شرکت التیتعط طول در مختلف یهاتیفعال در آموزاندانش چرا شود معلوم تا
 ییشناسا عالوه بر آموزاندانش شد، حثب هاتیفعال در شرکت از باجتنا لیدال ۀدربار کهیهنگام. ورزندیم

 نیهمچن و (دوستان توسط هاآن آزار و انداختندست) یروان یهانهیهز ارزش، و انتظار به طوبمر لیدال
 کردند تبصح انتظارات و هاارزش ۀدربار نیهمچن آموزاندانش. کردند مطرح را (یخستگ) یکیزیف یهانهیهز
 ارائه یشواهد است، کوچک ۀنمون کی از هاافتهی نیا اگرچه. ودب اکلز ارزش-انتظار مدل رب یدییتأ درواقع که
 مطرح و رندیگیم نظردر را هانهیهز هاتیفعال در شرکت ۀدربار کردنفکر هنگام آموزاندانش که دکنیم
 در مشارکت از هاآن چرا که دندیپرس هابچه از( 2006) رونب و دیراب مک ،انگیش هبمشا طوربه .کنندیم

 ۀباردر نظرات از یاعمده خشب هم ازب. دارند دوست را آن چرا ای متنفرند کیمناستیژ کالس در ژهیو یهابرنامه
 .دارد تمرکز شدهدرک یهانهیهز رب نداشتند، دوست را یخاص یهابرنامه آموزاندانش چرا نکهیا
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 یهادانشگاه انیدانشجو انیم در اکلز ارزش-انتظار مدل از استفاده اب را زشیانگ( 2009) لئو و چن ،تیدرنها
 ارزش و انتظار یررسب یراب( 1995 لد،یگفیو و اکلز) 1ویکیپیت ۀپرسشنام اقالم از هاآن. دندکر یبررس نیچ

 نه،یهز سنجش یراب ربمعت اسیمق نبود لیدلبه و کردند استفاده شانیبدنتیترب یدرس ۀبرنام در انیدانشجو
 اکلز ارزش و انتظار یهاتمیآ یعامل ساختار هاآن. گرفتند هانهیهز درمورد یفیک یهاداده یآورجمع هب میتصم

 یررسب را واحد بانتخا و هاپاسخ نیا نیب اطبارت و مصاحبه در نهیهز هب وطبمر یهاپاسخ ،(1995) لدیگفیو و
 .کردند

 یراب جداگانه عوامل اب را( 1995) لدیگفیو و اکلز توسط شنهادشدهیپ یعامل ساختار ،یدییتأ یعامللیتحل
 از لدیگفیو و اکلز .کرد دییتأ یردبکار ارزش و تیموفق ارزش ،یدرون ارزش انتظار، یهاتمیآ یریگاندازه
 نداشته عالقه یبدنتیترب هب شودیم سبب یزیچ چهکه  دهند پاسخ ازب سؤال نیا هب تا خواستند نایجودانش

 ،یدرس ۀبرنام از خود یلیمیب و یناراحت هب انیدانشجو. داشت وجود موضوع چهار ،هامصاحبه نیا در. باشند
. کردند اشاره یکالس یهایابیارز روش و( شودیم ارائه واحدها یزمان چه و کجا نکهیا) یریادگی بافت ،استادان
. چراو  نه ای گذرانندیم را یبدنتیترب واحد ،باشند داشته بانتخا حق اگر که دندیپرس انیدانشجو از محققان

 یکار حجم و واحد نیا ۀارائ زمان در گرید یازهاین و هاخواسته وجود کردند، لیابراز عدم تما که یکسان
 .دادند حیخود توض لیعنوان دالرا به نیسنگ
 یررسب یراب یفیک یهاداده از( 2009) لئو و چن. است مشهود مطالعه نیا در نهیهز شتریب یررسب هب ازین

 ییهاتمیآ اب نهیهز یهاتمیآ. دادند نشان را نهیهز یریگاندازه زاربا کی وجود لزوم و کردند استفاده سازه نیا
 که معتقدند هم محققان نیا درواقع و ستین بمتناس رودیم کاربه ارزش یاجزا گرید یریگاندازه یراب که
 .جداست ارزش یهامؤلفه گرید از نهیهز

 سنجش هب محققان از یتعداد داشتند، تمرکز نهیهز یاجزا تیاهم یررسب هب که یفیک مطالعات برعالوه  
 زشیانگ( 2011) همکاران و انگیچ ،(2005) همکاران و نسونیواتک یلبق کار از الهام اب. پرداختند هانهیهز یکم

 ۀنیهز و ارزش انتظار، یاورهاب یررسب هب محققان. دندکر مطالعه 2یدنب تیفعال در شرکت یراب را آموزاندانش
 استفاده( 2002) اکلز و کسیفردر یهاتمیآ از هاآن .پرداختند یکیزیف تیفعال اب اطبارت در ییتدابا آموزاندانش
 سه یراب اخبکرون یآلفا. دندافزو هانهیهز رآوردب یراب دیجد تمیآ سه اما سنجند،ب را ارزش و انتظار تا کردند

 .دارد وجود نهیهز و انتظار انیم یمنف و فیضع یاهرابط که است آن انگریب جینتا. ودب 57/0 نهیهز تمیآ
 از آموزاندانش یدهخودگزارش و ارزش-انتظار یهامؤلفه اطبارت نیهمچن( 2011) همکاران و انگیچ

 طوربه. شد افتی ارزش-انتظار یهامؤلفه و ورزش سطوح نیب ییهاتفاوت. کردند یررسب را یکیزیف تیفعال
 دهدیم نشان موضوع نیا. کردند گزارش ورزش یراب را یشتریب یهانهیهز پسران رخالفب دختران مشخص،

 هانهیهز داد نشان یعامللیتحل ،یطورکلبه. کنند پرداخت یمتفاوت یهانهیهز است ممکن مختلف یهاگروه
 که شد مشاهده نهیهز یراب یمتفاوت جینتا عالوه،هب. اندشده کیتفک ارزش-انتظار عامل از جدا عامل کی در

                                                           
1. Task-Perception Questionnaire (TPQ) 
2. physical activity 
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 .ودب نشده مشاهده هامؤلفه گرید یراب
 زانیم تا دادند ارائه یدیجد یبایارز فهرست( 2010) همکاران و لوترل ،یسنت یآکادم یهاحوزه هب توجهبا 

 اتیاضیر یراب را یشخص یهانهیهز و 3تیموفق ارزش ،2یردبکار ارزش ،1یدرون ارزش ای یدرون ۀعالق
 زانیم: است متمرکز( 1983) همکاران و اکلز توسط شدهمطرح یهانهیهز از نوع دو رب نهیهز یهاتمیآ. دنسنجب

 یهاتمیآ هب هیبش نهیهز یهاتمیآ از یاریسب که است بجال. یروان یمنف یامدهایپ و تیفعال ازین مورد تالش
 زیمتما ۀمؤلف کی نه،یهز یهاتمیآ. شد گزارش( 1988) سیم و لدیگفیو مطالعات در که ودب یاضیر باضطرا

87/0α اب و دادند لیتشک را  شنهادیپ را یعاملچهار حلراه کی یعامللیتحل. تندشدا را یکاف اعتماد تیلبقا =
 گریکدیبا  اسیمق ارزش ۀمؤلف سه کهیدرحال ؛دارد یستگبهم ارزش ۀمؤلف سه اب یمنف صورتبه نهیهز. کندیم

 .دارند تبمث یستگبهم
 یراب را یزشیانگ رخمین نیترجیرا تا داد قرار زرگب اسیمق کی در را نهیهز دیجد تمیآ دو( 2012) یکانل

 دادندستاز: دارد تمرکز نهیهز نوع کی رب او دیجد یهاتمیآ. کند نییتع رستانیبد یاضیر آموزاندانش
 انتظار، اب یمنف طوربه و است فردمنحصربه یعامل نهیهز زین نجایا در(. ارزشمند) مهم نیگزیجا یهانهیگز

 یهاتمیآ( 2012) همکاران و نیتراتو. دارد یستگبهم تیموفق ارزش و یردبکار ارزش ،(یذات) یدرون ارزش
. دندکر یبایارز را تیموفق ارزش و یردبکار ارزش ،یدرون ارزش انتظار، نه،یهز سنجش یراب شدهیطراح

 یگرید و داشت تمرکز کالس کی یراب الزم تالش مقدار رب یکی که ودب عدب دو شامل هاآن ۀنیهز اسیمق
 یهادرس در آموزاندانش عملکرد پژوهش نیا در. ودب باارزش نیگزیجا یهانهیگز دادندستاز رب متمرکز

 کی از ارزش گرید عامل سه و نهیهز داد نشان یعامللیتحل که ودب واقع شده توجه مورد یسیانگل و یاضیر
 و است ستهبهم یمنف صورتبه ارزش، ۀمؤلف سه اب نهیهز ن،یابرعالوه. کندیم تیحما یعاملچهار ساختار
 .دارد انتظار ۀمؤلف اب را یمنف یستگبهم نیشتریب نیهمچن

 یلیتحص زشیانگ جینتا ینیبشیپ یراب را نهیهز-ارزش-انتظار کردیرو ردبکار( 2018) همکاران و انگیج
 و  = 637N) داده مجموعه دو از استفاده اب. کردند یررسب یاضیر درس در آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ و

211N = )در را یاضاف انسیوار یزیآمتیموفق طوربه تواندیم نهیهز که افتندیدر متوسطه ۀدور آموزاندانش 
 کرد، ینیبشیپ ارزش و انتظار اب توانیم آنچه از فراتر ،یلیتحص شرفتیپ و زشیانگ هب وطبمر متعدد یرهایمتغ

 یمنف ریتأث ،باجتنا اهداف از آموزاندانش رشیپذ ینیبشیپ در مهم یعامل عنوانبه نهیهز ژهیوبه ؛دهد حیتوض
 .آمد وجودبه امتحان نمرات و ناسازگار یلیتحص جینتا کالس، در

 بیضر .است نهیهز یریگاندازه یراب آن تمیآ دوازده که کردند یطراح یاسیمق( 2018) همکاران و انگیج
 ۀپرسشنام ودنبمناسب یررسب یراب را یدییتأ یعامللیتحل ها ابتداآن .است α=  89/0 زاربا نیا ییایپا

 یریگاندازه یهاتمیآ یعامل ساختار یررسب نیهمچن و درس کالس ریتأث و فیتکل ارزش نه،یهز یریگاندازه

                                                           
1. interest value 

2. utility value 

3. attainment value 
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مجذور : شد استفاده شاخص نیچند از ،عوامل ودنبمطلوب یررسب یبرا .دادند انجام فیتکل ارزش و نهیهز
 نیانگیم ۀشیر ،(TLI) سییتوکرلو شاخص ،(CFI) یاسهیمقا رازشب شاخص ،یآزاد یهادرجه ،(2X) یخ

 انگریب جینتا (.SRMR ۀاستانداردشد ۀماندیباق عاتبمر نیانگیم ۀشیر و RMSEA) نیتخم یخطاها عاتبمر
 اهداف ینیبشیپ در نهیهز-ارزش-انتظار کردیرو ردبکار یررسب پژوهش نیا از هدف. ودب هاداده بمناس رازشب
 یالگوها ،نهیهز که ندافتیدر هاآن. است هودب آموزاندانش بر درس کالس ریتأث و آموزاندانش یاضیر شرفتیپ
 اگرچه که ودب آن انگریب جینتا یطورکلبه. دهدیم نشان فیتکل ارزش اب سهیمقا در را یفردمنحصربه ینیبشیپ

 نه،یهز نیهمچن .دارد یمهم نقش مدرسه در آموزاندانش زشیانگ درک در نهیهز است، الزم یشتریب کار
 ریتأث ۀکنندینیبشیپ نیتریقو ف،یتکل ارزش کهیدرحال ؛است کالس در یمنف ریتأث ۀکنندینیبشیپ نیتریقو
 یهامدل در ارزش ۀمؤلف از جدا صورتبه نهیهز ۀمطالع تیاهم از هاافتهی نیا .است کالس در تبمث
 .کندیم یانبیپشت ارزش-انتظار ۀکنندینیبشیپ

. کندیم دییتأ را نهیهز سنجش و یریگاندازه یراب یاسیمق وجود لزوم نه،یهز هب وطبمر یکارها شیافزا 
 آموزاندانش زشیانگ هب نهیهز که کنندیم اذعان یپژوهش در( 2015) ولش و کوچمک هولمن، ارون،ب ،فالک
 اسیمق کایآمر در یفیک یامطالعه در هاآن .کرد کیتفک ارزش یهامؤلفه گرید از را آن توانیم و کندیم کمک

 که نددیرس جهینت نیا هب( 2015) همکاران و فالک. دارد عدب 4 و ارتبع ماده 19 که کردند یطراح را نهیهز
 نیا نکهیا هب با توجه .دارد اطبارت عالقه و عملکرد ارزش، انتظار، ،یطورکلبه زهیانگ اب یمنف صورتبه نهیهز

 هدف ،است نشده انجام آن ۀرابدر یپژوهش رانیا در یطرف از و واقع شده توجه مورد ریاخ قاتیتحق در مؤلفه
 انیم در آن ییایپا و یعامل ییروا جینتا گزارش اب همراه نهیهز اسیمق یمعرف و ارائه حاضر، پژوهش

 .است آموزاندانش
 ،1یجانیه ۀنیهز شامل که اندکرده ییشناسا را عدب چهار( 2015) همکاران و فالک ف،یتکل ۀنیهز یراب

 .است 4یرونیب تالش ۀنیهز و 3)ارزشمند( مهم نیگزیجا یهانهیگز نبود ۀنیهز ،2فیتکل تالش ۀنیهز
 

 روش

 بارچوچ در که است یشیرآزمایغ یهاپژوهش ۀزمر در و است یسنجروان طرح کی ،یردبکار ۀمطالع نیا
 دهم یهاهیپا دختر آموزاندانش یتمام را پژوهش یآمار ۀجامع. است گرفته انجام یفیتوص قیتحق طرح کی
 یرو پژوهش نیا در. ندهدیم لیتشک (نفر 2842) 1395-1396 یلیتحص سال در کاشان شهر ازدهمی و

 ۀنیهز درک و ابدییم کاهش یلیتحص زشیانگ دوره نیا در رایز م؛یشد متمرکز یرستانیبد آموزاندانش
 هافنر، ،گاسپارد مثال یبرا) دکنیم دایپ شیافزا یزمان ۀدور نیا در موضوعات از یاریسب در آموزاندانش

 یآمار ۀجامع یسن نیانگیم عالوهبه(. 2018 ،همکاران و انگیج ؛2017 ناگنگست، و نیتراتو وس،یسیپار
                                                           
1. emotional cost 
2. task effort cost 

3. loss of valued alternatives 

4. outside effort cost 
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 .است کینزد( 2015) همکاران و فالک پژوهش هب حاضر پژوهش
 ،بخو ینفر 300 ،بمناس تاًبنس ینفر 200 ف،یضع یعامللیتحل یراب ینفر 100 ۀنمون حجم که آنجا از
 یهاپرسشنامه وجود احتمال هب توجه اب و( 1395 هومن،) است یعال ینفر 1000 و بخو یلیخ ینفر 500

 پنج از که بیترت نیا هب ؛شدند بانتخا یاچندمرحله یاخوشه یریگنمونه روش به آموزدانش 404 مخدوش،
 پنج یتصادف طوربه منطقه هر از نیهمچن شد. نشیگز یتصادف طورهب 3 و 2 ۀمنطق دو کاشان شهر ۀمنطق

 .شد لیتکم کالس نآ آموزاندانش توسط هاپرسشنامه و شدند بانتخا کالس چهار مدرسه هر از و مدرسه

 

 سنجش زاربا

 ،همکاران و فالک) 1نهیهز اسیمق ۀشدترجمه ۀنسخ از از،ین مورد یهاداده یآورجمع منظوربه پژوهش نیا در
 ۀنیهز: از اندعبارت که است شده لیتشک عدب 3 از و است هیگو 19 یدارا اسیمق نیا. شد استفاده( 2015
 کامالً) 1 از هاپاسخ وستاریپ. مهم نیگزیجا یهانهیگز نبود و یرونیب تالش ۀنیهز ف،یتکل جانیه و تالش

 استفاده اب( 2015) همکاران و فالک توسط زاربا ارباعت زانیم. است شده یبندرتبه( موافقم کامالً) 9 تا( مخالفم
 سپس شد. ترجمه یفارس هب تدابا زاربا نیا. است شده گزارش 97/0 اسیمق کل یراب اخبکرون یآلفا بیضر از
 متخصصان اریاخت در یفارس ۀترجم ،یفارس و یسیانگل ۀنسخ دو قتبمطا و ترجمه صحت از شتریب نانیاطم یراب
 تن دو و متخصصان توسط یررسب مرحله چند از پس. شود رگرداندهب یسیانگل هب تا گرفت قرار یسیانگل انبز
 پژوهش یاجرا یراب یفارس فرم رات،ییتغ اعمال و تهران دانشگاه یتیبتر یشناسروان و مشاوره گروه تاداناس از

 .شد آماده
 اسیمق ییروا. شد هبمحاس اخبکرون یآلفا بیضر ،پژوهش اهداف یۀپا رب هاداده لیتحل و هیتجز منظوربه
 و 2مکسیوار چرخش از استفاده اب و یاصل ۀمؤلف لیتحل روش به یاکتشاف یعامللیتحل قیطر از زین حاضر

 SPSS یهاافزارنرم اب هالیتحل .شد دییتأ یدییتأ یعامللیتحل روش از یریگبهره اب 3شدهاستخراج عوامل دییتأ
  .گرفت نجاما LISREL و

                                                           
1. cost scale 

2. varimax 

3. extracted factors 
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 هاافتهی
 یشناختتیجمع فیتوص( الف

 .است شده گزارش آموزاندانش یمشخصات سن یفیتوص یهاآماره 1 جدول در
 

 آموزاندانش سن یفیتوص یهاآماره. 1جدول 
 نهیشیب نهیکم اریمع انحراف نیانگیم تعداد یشناختتیجمع یژگیو

 18 15 67/0 61/16 404 سن

 

 .است 67/0 و 61/16 سن استاندارد انحراف و نیانگیم دهدیم نشان 1 جدول
 

 هایآزمودن یسن گروه درصد و یفراوان عیتوز. 2 جدول
 درصد یفراوان هایآزمودن سن

15 13 2/3 

16 162 1/40 

17 200 5/49 

18 29 2/7 

 

 یفراوان نیشتریب. است 18 هاآن سن نیشتریب و 15 هایآزمودن سن نیکمتر که است آن انگریب 2 جدول
  .دارند قرار آن در هایآزمودن درصد 5/49 که است سال 17 سن هب وطبمر هم

 

 ییب( روا
 اسیمق قیاز طر یعامللیتحل تیابتدا قابل در. گرفت انجام یاکتشاف یعامللیتحل هاداده از یمین یرو نخست

 نیاولک-ریما-زریکا اسیمق مقدار 3 جدول قبمطا. شد یررسب 2ارتلتب تیکرو اسیمق و 1نیاولک-ریما-زریکا
 یستگبهم سیماتر دهدیم نشان زین ارتلتب تیکرو آزمون و است یعامللیتحل انجام یراب هاداده تیکفا انگریب

 .است ریپذهیتوج یابیعامل نیرابناب و ستین صفر جامعه در هاداده
 

 ارتلتب تیکرو و نیاولک-ریما-زریکا آزمون جینتا. 3جدول 
 955/0 (KMO) یبردارنمونه تیکفا شاخص

 866/3395 دویخ مقدار: ارتلتب تیکرو آزمون

 171 یآزاد ۀدرج

 001/0 یمعنادار سطح

                                                           
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Bartlett’s test of sphericity 
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 یاکتشاف یعامللیتحل رب یتنبم ییروا( ج
 نییتع یراب گر،ید ارتبع هب. شد انجام نهیهز اسیمق یۀگو 19 یرو مکسیوار روش اب یاصل یهامؤلفه لیتحل

 انسیوار درصد و ژهیو به ارزش توجه اب تینهادر و گرفت انجام یشیآزما چرخش نیچند ،هاعامل نیترمناسب
 مکسیوار چرخش و یاصل یهامؤلفه روش اب 4 جدول در ذکرشده یهاعامل عامل، هر توسط شدهنییتب

 .شدند استخراج
 

 روش هب مکسیوار چرخش از عدب نهیهز اسیمق عامل سه یآمار یهامشخصه. 4جدول 

 یاصل یهامؤلفه
 یآمار یهاشاخص

 یفرض عوامل

 یکنندگنییتب درصد ژهیو ارزش

 انسیوار

 انسیوار یتجمع درصد

 شدهنییتب

1 

2 

3 

689/6 
933/3 
641/3 

207/35 
702/20 
163/19 

207/35 
910/55 
073/75 

 
 مذکور عامل سه درمجموع که است استخراجقابل عامل سه داد نشان کی از االترب ۀژیو یهاارزش ریمقاد

 .کنندیم نییبت را انسیوار درصد 073/75
 صورت نیا هب چرخش از عدب یاستخراج عوامل و هاهیگو یستگبهم صورتبه زاربا یعامل ساختار سیماتر

 .است شده داده نشان 5 جدول در که آمد دستبه
 

 مفروض عوامل و سؤاالت یعامل یارهاب. 5جدول 

 هاعامل
 هاهیگو

 و تالش ۀنیهز
 فیتکل جانیه

 یرونیب تالش ۀنیهز
 یهانهیگز نبود
 مهم نیگزیجا

   732/0 .است زااسترس یلیخ کالس نیا. 1

   743/0 .ردیگیم ادیز مرا وقت کالس نیا. 2

 دارم، که یگرید ادیز تعهدات هب توجه اب. 3

 انجام را کالس نیا یراب الزم تالش

 .دهمینم

 817/0  

 یکارها از دیاب کالس نیدر ا حضور یراب. 4

 .کنم نظرصرف گرید
  792/0 

   679/0 .هستم نگران یلیکالس خ نیا یبرا. 5

 یادیز اریسب یانرژ دیاب کالس نیا یراب. 6

 .کنم صرف
775/0   

 هب ازین هم هاآن که گرمید یکارها لیدلبه. 7

 نیا یراب یکاف وقت توانمینم ،دارند زمان
 803/0  
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 هاعامل

 هاهیگو

 و تالش ۀنیهز

 فیتکل جانیه
 یرونیب تالش ۀنیهز

 یهانهیگز نبود

 مهم نیگزیجا

 .گذارمب کالس

 ریسا هب نتوانم شودیم سبب کالس نیا. 8

 باارزش میراب که پردازمب ییهاتیفعال

 .هستند

  786/0 

   753/0 .است کنندهخسته یلیخ کالس نیا. 9

   719/0 .است یطوالن ازحدشیب کالس زمان. 10

 دارم؛ یگرید ادیز یلیخ یهاتیمسئول. 11

 کالس نیا یراب ستمین قادر لیدل نیهم هب

 .دهم انجام را الزم تالش

 816/0  

 یۀبق شودیم سبب کالس نیا در حضور. 12

 .دهمب از دست را مهم یکارها
  809/0 

 خشک یاحساس لحاظبه کالس نیا. 13

 .است
655/0   

   785/0 .دارد کار یلیخ کالس نیا. 14

 انجام که یگرید یکارها لیدلبه .15

 .ندارم وقت کالس نیا یراب ،دهمیم
 798/0  

 یراب توانمینم کالس نیا در حضور اب. 16

 .کنم صرف وقت امعالقه مورد یکارها ریسا

  719/0 

   679/0 .است کنندهناکام یلیخ کالس نیا. 17

 ازین یادیز اریسب تالش به کالس نیا. 18
 .دارد

798/0   

   698/0 .کندیم یانبعص مرا کالس نیا. 19

 
. ردیگیم قرار عامل کی پوشش تحت 19 و 18 ،17 ،14 ،13 ،10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1 سؤاالت ،5 جدول راساسب
 قرار عامل کی پوشش تحت هم 16 و 12 ،8 ،4 سؤاالت عامل، کی پوشش تحت 15 و 11 ،7 ،3 یهاسؤال
 در ارب ادیز تفاوت لیدلبه که ودندب ارب یدارا عامل سه ای دو در هاهیگو از یرخب که است ذکر انیشا. دارند
 قرار داشتند آن در را ارب نیشتریب که یعامل ۀرمجموعیز و ندنشد حذف سؤاالت آن عوامل، ریسا اب یاصل عامل

 .گرفتند
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 ژهیو ارزش

 

 

 

 

 

 

 
 مؤلفه

 
 اسیمق یهامؤلفه تعداد( یاصخره) زهیسنگر نمودار. 1شکل          

 
 باً یتقر بیش ،چهارم عامل از و دارد قرار رنمودا تند بیش یرو عامل سه ،یاسکر آزمون نمودار راساسب

 توانیم و ردیگیم قرار مدنظر است ربراب باًیتقر بیش عدب هب آن از که یعامل نیآخر نیرابناب ؛است کسانی
 .است یعاملسه مذکور ۀپرسشنام گرفت جهینت
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 یدییتأ یعامللیتحل رب یتنبم ییروا( د
. شد انجامها داده از گرید یمین یرو( 5/8 نسخه) زرلیل افزارنرم از استفاده اب یدییتأ یعامللیتحل ادامه در
 .دهدیم نشان را t ریمقاد و استاندارد پارامتر ریمقاد 3و  2 یهاشکل. است مدل بخو رازشب ۀدهندنشان جینتا

 
 یدییتأ یعامللیتحل در نهیهز اسیمق یریگاندازه یالگو استاندارد پارامتر ریمقاد. 2شکل 

Q1 

Q2 

Q6 

Q5 

Q9 

Q10 

Q14 

Q13 

Q17 

Q18 

Q19 

Q3 

Q7 

Q11 

Q15 

Q4 

Q8 

Q12 

Q16 

29/0  

32/0  

38/0  

22/0 

38/0 

20/0 

14/0 

42/0 

13/0 

18/0 

14/0 

07/0 

12/0 

14/0 

12/0 

09/0 

13/0 

1 

84/0  
83/0 
79/0 
88/0 
91/0 79/0 

79/0 
90/0 
93/0 
76/0 
93/0 

2 

3 

91/0 
93/0 
96/0 
94/0 

93/0 

94/0 
95/0 

93/0 

1.00 

1.00 

1.00 

79/
0 

80/0  

76/
0 

38/0 

17/0 
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 یدییتأ یعامللیتحل در نهیهز اسیمق یریگاندازه یالگو t ریمقاد. 3شکل 

 
 است وطبمر ۀنهفت ریمتغ یرو هاآن یعامل ارب ۀدهندنشان عوامل، از کیهر یراب استاندارد پارامتر ریمقاد

 نیرابناب ؛دهدیم نشان را نهفته ریمتغ یریگاندازه در هاآن سهم یمعنادار زین هاآن متناظر t>2 مقدار که
 معنادار و مهم نقش یدارا هاهیگو یتمام که کرد عنوان توانیم سؤال هر یراب آمدهدستبه t مقدار راساسب

 .هستند نهیهز عامل یریگاندازه در

 
 یریگاندازه مدل رازشب( ذ

 ،(2X) یمجذور خ شامل عوامل، ودنبمطلوب یررسب یراب یدییتأ یعامللیتحل یاجرا از حاصل مشخصات
( CFI) یقیبتط رازشب شاخص ،(AGFI) رازشب ییکوین ۀکنندلیتعد شاخص ،(GFI) رازشب ییکوین شاخص

 .شده است گزارش 6 جدول در که شد هبحاسم RMSEA و

Q1 

Q2 

Q6 

Q5 

Q9 

Q10 

Q14 

Q13 

Q17 

Q18 

Q19 

Q3 

Q7 

Q11 

Q15 

Q4 

Q8 

Q12 

Q16 

37/9  

47/9  

60/9  

11/9 

78/8 

60/9 

60/9 

97/8 

42/8 

66/9 

23/8 

56/8 

04/8 

94/5 

71/7 

04/8 

71/7 

73/6 

80/7 

1 

83/14  

31/14 
30/13 

90/15 

74/16 
35/13 
31/13 
31/16 
33/17 
77/12 
56/17 

2 

3 

61/16 
30/17 
83/18 
60/17 

32/17 

63/17 
23/18 

55/17 

0.00 

0.00 

0.00 

15/27  

65/29  

54/23  
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 مدل رازشب یهاشاخص. 6جدول 
 2X P df CFI GFI AGFA RMSEA اسیمق

 04/0 94/0 97/0 98/0 149 01/0 6/542 نهیهز

 

 رازشب هاداده اب مدل و است ولبققابل سطح در هامشخصه یتاب ،دهدیم نشان 6 جدول که طورهمان
 زانی( م2X) یخ مجذور. ددار وجود سؤاالت یراب یینابریز عامل کی و هستند متجانس هاسؤال. دارد بمناس

 یبیتقر مجذورات نیانگیم یخطا ۀشیر شاخص. ردیگیم اندازه را شدهرآوردب و شدهمشاهده سیماتر تفاوت
(RMSEA)، رازشب ییکوین شاخص (GFI )رازشب ییکوین ۀکنندلیتعد شاخص و (AGFA)، عنوانبه 

 هاداده بمناس رازشب انگریب جینتا نیرابناب شد؛ گرفته نظردر شدهمشاهده یهاداده اب الگو اقبانط یهامالک
 .ستا

 

 ییایپا( ر
 در ییایپا بیضر ۀمحاسب جینتا. شد استفاده اخبکرون یآلفا روش از نهیهز اسیمق ییایپا آوردندستبه یراب

 .است شده گزارش 7 جدول
 

 پژوهش اخبکرون یآلفا و حاضر پژوهش در نهیهز اسیمق اخبکرون یآلفا بیضرا جینتا. 7جدول 

 (2015) فالک
 (2015) فالک ییایپا بیضر (اخبکرون یآلفا) ییایپا بیضر اسیرمقیز

 فیتکل جانیه و تالش ۀنیهز

 یرونیب تالش ۀنیهز

 مهم نیگزیجا یهانهیگز نبود

 نهیهز اسیمق کل

958/0 
936/0 
938/0 
969/0 

945/0 
93/0 
89/0 
97/0 

 

 بیضر که است 96/0 ربراب اسیمق کل یراب شدهمحاسبه اخبکرون یآلفا بیضر 7 جدول جینتا راساسب
 هب با توجه .است رخوردارب ییاالب ییایپا از نهیهز اسیمق گرفت جهینت توانیم نیبنابرا ؛است یقبولقابل و االب
 عالوهبه. رسدیم نظربه یمنطق هم اسیمق کل ییایپا ۀمحاسب ،هستند جهتهم نهیهز ۀمؤلف سه هر نکهیا

 سه هر گرفت جهینت توانیم که است 9/0 از االترب اسیمقخرده هر یراب شدهمحاسبه اخبکرون یآلفا بیضر
 .رخوردارندب ییاالب ییایپا از نهیهز اسیمقخرده

 

 یریگجهینت و حثب
 بیترتنیبد. پردازندب یگرید فیتکل هب زمانهم توانندینم معموالً ،شوندیم مشغول یفیتکل انجام هب افراد یوقت

 و نهیهز کاوش هب شروع یتیبتر یشناسروان در زهیانگ محققان. است همراه ییهانهیهز اب فیتکل هر بانتخا



 ...نهیهز اسیمق یسنجروان یهایژگیو                                                                                                  122

 ،لئو و چن ،2006 ؛همکاران و انگیش ؛2005 ،همکاران و نسونیواتک) اندکرده آموزاندانش زشیانگ رب آن آثار
. (2012 همکاران؛ و نیتراتو ،2012؛یکانل ،2010 همکاران، و لوترل ؛2011 ،همکاران و انگیچ ؛2009

 گرید از و کندیم کمک مختلف یهاحوزه در آموزاندانش زشیانگ هب نهیهز دهدیم نشان هاآن قاتیتحق
 سنجش و یریگاندازه یراب یاسیمق وجود لزوم نه،یهز هب وطبمر یکارها شیافزا. است جدا ارزش یهامؤلفه

 .کندیم دییتأ را نهیهز
 استفاده ارزش-انتظار یۀنظر از که یمطالعات یررسب یراب یتیبتر یشناسروان متون ۀگسترد یجووجست در
 ییهاپژوهش. دارد وجود مطالعات نوع نیا از یکم تعداد که شد معلوم ،هستند زین نهیهز ۀمؤلف شامل و اندکرده

 مطالعات نیا خاص، طوربه. دهندیم نشان را زشیانگ رب آن ریتأث و نهیهز درک لزوم ،شدند یررسب االب در که
-انتظار یۀنظر یهامؤلفه گرید از. 2 است، ریچشمگ و رجستهب ،آموزاندانش یراب. 1: نهیهز ۀساز دهدیم نشان
 .است ستهبوا یادوره ای کالس هر در آموزاندانش رفتار و هدف هب. 3 و جداست ارزش

نکرده  هبمحاس را نهیهز ۀساز وسعت( 2015) همکاران و فالک کار از لبق تا مطالعات از کدامچیه سفانهمتأ
 زشیانگ رب نهیهز ریتأث نیرابناب ؛بودند نداده ارائه را ارباعت و ییروا یراب یکاف شواهد و مدارک و بودند
 و اکلز ۀمطالع و مطالعات نیا البدنبه که است ذکر انیشا تهبال. ودبن مشخص کامل طوربه آموزاندانش

 ارزش-انتظار یۀنظر هب محدود اما شد، مطرح شتریب و آمد وجودبه نهیهز ۀساز در یشتریب وضوح همکارانش
 .است معاصر

 نقش و نهیهز ۀمؤلف درمورد گفت توانیم ذکرشده یپژوهش قبسوا و ینظر بارچوچ هب توجه اب درمجموع
 حاضر پژوهش در سبب نیبه هم .است نگرفته صورت یپژوهش رانیا در آموزاندانش جینتا و دستاوردها در آن

. شد یررسب رانیا در استفاده منظوربه «نهیهز اسیمق» یفارس ۀنسخ یسنجروان یهایژگیو بار نیاول یراب
 .است یررسب مورد ۀنمون در حاضر اسیمق یریکارگبه تیلبقا دیمؤ یطورکلبه جینتا

 نیچن توانیم هاافتهی راساسب. شد مطالعه اخبکرون یآلفا بیضر روش اب زاربا ییایپا ،پژوهش نیا در
 404 یرو نهیهز اسیمق ییایپا بیضر. است رخوردارب یبمطلو یدرون اتبث از یطورکلبه زاربا که کرد اطباستن
 اسیمق گرفت جهینت توانیم نیبنابرا ؛است یقبولقابل و االب بیضر که آمد دستبه 96/0 یرانیا ۀنمون نفر
 االترب اسیمقخرده هر یراب شدهمحاسبه اخبکرون یآلفا بیضر عالوهبه. است رخوردارب ییاالب ارباعت از نهیهز
 .دارند ییاالب ییایپا نهیهز اسیمقخرده سه هر گفت توانیم جهیدرنت .است 9/0 از

 گروه منظورنیبد. شد استفاده یعامللیتحل روش از نهیهز اسیمق یفارس ۀنسخ ییروا یررسب منظوربه
 یراب اول ۀداد 202. شود فراهم یدییتأ و یاکتشاف یعامللیتحل یاجرا طیشرا تا شد میتقس مین دو هب نمونه
 یهامؤلفه لیتحل. رفت کاربه یدییتأ یعامللیتحل یاجرا یراب دوم ۀداد 202 و یاکتشاف یعامللیتحل یاجرا
 نشان کی از االترب ۀژیو یهاارزش ریمقاد. گرفت انجام نهیهز اسیمق یۀگو 19 یرو مکسیوار روش اب یاصل
 در. کندیم نییبت را انسیوار درصد 073/75 مذکور عامل سه درمجموع که است استخراجقابل عامل سه داد

 در نهیهز اسیمق گوناگون یهااسیرمقیز ۀساز ییروا یررسب یراب یدییتأ یعامللیتحل روش حاضر پژوهش
 است هماهنگ شدهنیمع یعامل ساختار اب هاداده کندیم دییتأ جینتا. است رفته کاربه یرانیا آموزاندانش ۀنمون
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 عوامل هبتشا ،یفرهنگنیب مطالعات نظر از درواقع. کندیم عرضه را یاعتمادقابل و بمطلو ۀساز ییروا و
تا  و شده نییتب انسیوار فراوان درصد و بیترت در باًیتقر ،(2015) همکاران و فالک پژوهش اب شدهاستخراج

 .است پرسشنامه نیا بمناس ۀساز ییروا انگریب تعداد، در یحدود
 هاداده نیب یبمطلو اریسب رازشب هامؤلفه یتمام در که داشت اذعان توانیم 6 جدول یهاداده هب توجه اب

 معرف یبمطلو نحوبه شدهنییتع یهاهیگو که است بمطل نیا دیمؤ امر نیا. دارد وجود یررسب مورد مدل و
 رخوردارب شدهنیمع یهامؤلفه سنجش یراب یبمطلو ۀساز ییروا از زاربا نیرابناب هستند؛ نظر مورد مکنون صفت
 .است شده ساخته آن سنجش یراب که سنجدیم را یزیچ همان زاربا هترب ارتبع هب. است

 و یاصل ۀنسخ در نهیهز اسیمق عادبا ای عوامل تعداد تفاوت ود،ب مطرح حاضر پژوهش در که یامسئله
 یدارا شده یطراح( 2015) همکاران و فالک توسط که نهیهز اسیمق یینها ۀنسخ. است آن یفارس ۀنسخ
 یهانهیگز نبود ،فیتکل تالش ۀنیهز ،یجانیه ۀنیهز: از اندعبارت که شودیم لیتشک عدب 4 از و است هیگو 19
 مکسیوار روش اب یاصل یهامؤلفه لیتحل ،حاضر پژوهش در کهیدرحال. یرونیب تالش ۀنیهز و ،مهم نیگزیجا

 یهاعدب درواقع. گرفت قرار اول عدب در یجانیه عدب هب وطبمر سؤاالت. است استخراجقابل عامل 3 داد نشان
 اسیمق یفارس ۀنسخ بیترتنیبد. ماندند یاقب یاصل ۀنسخ مانند گرید عدب دو و شدند قیتلف هم اب چهارم و اول
 یهانهیگز نبود و یرونیب تالش ۀنیهز ف،یتکل جانیه و تالش ۀنیهز: از اندعبارت که است عدب سه یدارا نهیهز
 .مهم نیگزیجا

 بمناس سؤاالت( 2015) همکاران و فالک پژوهش جینتا اب همسو گرفت جهینت توانیم هاافتهی هب توجه اب 
 ینژاد و یفرهنگ یهاتفاوت ن،یرابناب ؛کندیم حفظ را خود ساختار ر،ییتغ نیکمتر اب پرسشنامه و اندشده بانتخا

 رانیفراگ اب سهیمقا در نهیهز اسیمق که است نشده ببس کنندیم هبتجر یرانیا رانیفراگ که یمختلف بتجار و
 یهایژگیو یررسب هب توجه اب گفت توانیم یکل اظهارنظر کی در. شود یبایارز متفاوت ،زبانیسیانگل

 از را محققان عیوس ۀاستفاد طیشرا اجرا، سهولت و ودنبکوتاه اس،یمق نیا بمناس ییروا و ییایپا ،یسنجروان
 در تواندیم و دارد یبمناس ییروا و ییایپا رانیا ۀجامع در نهیهز اسیمق ن،یرابناب ؛آوردیم فراهم زاربا نیا

 .واقع شود استفاده مورد یپژوهش و یتیبتر یهاتیموقع
 یسنجروان یهایژگیو هب توجه اب و نگرفته صورت نهیهز ۀمؤلف ۀباردر یپژوهش رانیا در نکهیا هب توجه اب
 نهیهز ۀمؤلف هب شتریب ،یآت یهاپژوهش در شودیم شنهادیپ انیپا در حاضر، پژوهش در نهیهز اسیمق بمطلو

 مختلف دروس اب مؤلفه نیا ۀرابط و شود داده تیاهم مؤلفه نیا اب اطبارت در یتیبتر یشناسروان متون مرور و
 یهاسازه گرید مانند نده،یآ قاتیتحق در .ردیگ قرار توجه مورد زین اکلز ارزش-انتظار یۀنظر اب طبمرت یهاسازه و

 اسیمق که آنجا از .شود یررسب زین مؤلفه نیا یقوم و یجنس ،یرشد یهاتفاوت تیماه ارزش،-انتظار یۀنظر
 از و یفیک یهاپژوهش در توانندیم پژوهشگران ندهیآ قاتیتحق در شد، ترجمه رانیا در استفاده یراب نهیهز
 .ابدی شیافزا آن یریگاندازه دقت تا کنند اضافه زاربا نیا هب یسؤاالت و هاهیگو ه،بمصاح قیطر

 عبمنا
. یشهرآرا مهرناز ۀترجم .ردهابکار و قاتیتحق ،هاهینظر: تیبتر و میتعل در زشیانگ (.1394) .ه .د ،شانک و .،ر .پ ،چینترپ
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