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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.

 پایایی و روایی مقیاس هزینه،پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی
 یک طرح روانسنجی است، این مطالعۀ کاربردی.(انجام گرفته استCS)
و جامعۀ آماری آن را دانشآموزان دختر پایههای دهم و یازدهم شهر کاشان
 از میان دانشآموزان دختر. تشکیل میدهند1395-1396 در سال تحصیلی
 نفر به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب404 ،مدارس دولتی
 تحلیلعاملی اکتشافی، روایی و پایایی.شدند و به مقیاس هزینه پاسخ دادند
 نتایج. بررسی شدLISREL  وSPSS و تأییدی با استفاده از نرمافزارهای
 سه عامل هزینۀ تالش و،تحلیلعاملی اکتشافی با روش مؤلفههای اصلی
 هزینۀ تالش بیرونی و نبود گزینههای جایگزین مهم را برای،هیجان تکلیف
 برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای.مقیاس هزینه تأیید کرد
 نتایج نشان داد.کرونباخ و برای تعیین روایی آن از تحلیلعاملی استفاده شد
پرسشنامه از همسانی درونی قابلقبولی برخوردار است و ضرایب آلفای
 مطابق نتایج تحلیلعاملی. است0/9 کرونباخ در زیرمقیاسهای آن بیشتر از
 ساختار پرسشنامه برازش قابلقبولی با دادهها دارد و کلیۀ شاخصهای،تأییدی
 تقریباً مشابه، یافتههای تحلیلعاملی. مدل را تأیید میکنند،نیکویی برازش
تحقیقات انجامگرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج
 این،آنها نزدیک است؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روانسنجی مطلوب
.پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین هزینۀ ادراکشده در دانشآموزان است
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مقدمه
انگیزش 1فرایندی است که طی آن ،فعالیت هدفمحور برانگیخته و حفظ میشود (پنتریچ و شانک.)1394 ،
انگیزش مجموعهای از باورها ،ارزشها و احساسات است که بر چگونگی رفتار فرد با یک فعالیت یا هدف تأثیر
میگذارد (پنتریچ و شانک 2002 ،2به نقل از کیم ،مارولیس ،گرامر ،موریسون و جهرینگ .)2017 ،انگیزش
نقش مهمی در رفتار انسانی ایفا میکند و در محیط آموزشی بسیار مهم است؛ بهگونهای که یک کالس،
بهتنهایی میتواند عالقه به درس یا حرفهای را ایجاد کند یا از بین ببرد (کوزوویچ ،فالک و هولمن.)2017 ،
انگیزش پیشبینیکنندۀ مهم موفقیت تحصیلی و اشتغال است.
در زمینۀ یادگیری و موفقیت ،بین تنظیم احساسات و تنظیم انگیزش همپوشانی وجود دارد؛ زیرا از طرفی
ممکن است استفاده از راهکارهای تنظیم انگیزشی بر حاالت عاطفی دانشآموزان تأثیر بگذارد و از طرف دیگر
تنظیم عواطف مؤثر ممکن است بهنوبۀ خود بر انگیزش آنها اثرگذار باشد (ریندل ،تولیس و درسل.)2020 ،
هرچند نظریههای انگیزشی زیادی وجود دارند که نوعی از سازههای انتظار و ارزش را درنظر گرفتهاند ،در
اینجا مدلی را مبنای کار خود قرار میدهیم که به ایجاد بیشترین نظریهپردازی و تحقیق درمورد پیشرفت
تحصیلی در محیط کالس منجر شده است .این مدل حاصل کار اکلز ،ویگفیلد و شیفل ( ،)1998ویگفیلد
( ،)1994ویگفیلد و اکلز (1992؛  )2000است که از مدلهای انتظار-ارزش اولیۀ لوین )1935( 3و اتکینسون4
( )1964 ،1957اقتباس شده و بیشترین شباهت را به آنها دارد .این مدل شناختی اجتماعی ،به نقش انتظارات
دانشآموزان از موفقیت تحصیلی و ارزشی که برای تکالیف درسی قائلاند ،توجه دارد و مبتنی بر روانشناسی
شخصیت ،اجتماعی و رشد است (به نقل از پنتریچ و شانک .)1394 ،در روانشناسی تربیتی ،مدل انتظار-ارزش
اکلز و همکاران ( )1983یکی از مهمترین چارچوبهایی است که برای بررسی انگیزش دانشآموزان و چگونگی
ارتباط آن با انتخابهای تحصیلی ،رفتارهای یادگیری و موفقیت بهکار گرفته شده است .بهطورکلی ،محققانی
که در حوزۀ این نظریه فعالیت میکنند تصور میکنند وقتی دانشآموزان به شایستگی باور جدی دارند و برای
کار علمی ارزش قائل هستند ،بیشتر احتمال دارد به آن کار بپردازند و پیشرفت بیشتری داشته باشند (جیانگ،
روزنزویگ و گاسپارد.)2018 ،
5
نظریۀ انتظار-ارزش یک رویکرد نظری اصلی در قلمرو انگیزش پیشرفت و یکی از مهمترین دیدگاهها
دربارۀ ماهیت آن است (اکلز و ویگفیلد .)2002 ،اکلز ،ویگفیلد و شیفل ( ،)1998اکلز ( )1983و اکلز و ویگفیلد
( ،)2002نظریۀ انتظار-ارزش را در حوزههای متعدد مطرح و آزمایش کردهاند .مطابق این نظریه ،انگیزش
پیشرفت یک نفر ،از باورهای انتظار و ارزش تکلیف او دربارۀ آن حوزه ناشی میشود .در تحقیقات آموزشی،
باورهای انتظار و ارزش تکلیف را پیشبینیکنندۀ مهم عملکرد تحصیلی و انتخابهای رفتاری دانشآموز
1. motivation
2. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H.
3. Lewin, K.
4. Atkinson, J. W.
5. achievement motivation
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میدانند .نظریۀ انتظار-ارزش یک مفهوم نظری مهم برای یادگیری دانشآموزان و انگیزش در آموزش است
(چن ،ژو ،سان و انیس.)2012 ،
مدل انتظار-ارزش (اکلز و همکاران )1983 ،انگیزش را با توجه به سه سؤال گسترده طبقهبندی میکند که
هریک از آنها نشاندهندۀ یک مؤلفه از مدل است :آیا میتوانم این کار را انجام دهم؟ آیا میخواهم این کار
را انجام دهم؟ و انجام این کار چه هزینهای برای من خواهد داشت؟ بعد انتظارات ،باورهای توانایی دانشآموزان
درمورد عملکرد فعلی خود و همچنین باورهای انتظار از عملکرد پیشبینیشدۀ آنها را میسنجد (داگالس،
مزدورف ،هیکس ،سرفراز و برمل .)2020 ،به عبارت دیگر ،انتظار عبارت است از باور دانشآموز دربارۀ چگونگی
انجام فعالیتها (چن و همکاران)2012 ،؛ یعنی اینکه فرد تصور میکند که در امتحان بعدی یا رخدادی در آینده
عملکرد خوب یا بدی خواهد داشت .بعد ارزش ،منعکسکنندۀ پاسخ دانشآموز به این پرسش است :چرا باید
این تکلیف را انجام دهم؟ پاسخی که دانشآموز به این سؤال میدهد میتواند نشاندهندۀ عالقۀ او باشد (به
این موضوع عالقه دارم) ،یا باور وی درمورد اهمیت یا کاربرد تکلیف را نشان دهد (این موضوع برای شغل
آیندهام مهم یا مفید است) .اعتقاد بر این است که بعد هزینه ،هزینههای مربوط به زمان ،تالش و بهزیستی
عاطفی یا روانی را دربرمیگیرد (داگالس و همکاران.)2020 ،
اکلز و ویگفیلد ( )2002فرض کردند ارزش تکلیف چهار مؤلفۀ ارزش موفقیت ،ارزش (عالقۀ) درونی ،ارزش
کاربردی و هزینه را شامل میشود .ارزش موفقیت همان اهمیت موفقشدن در یک تکلیف معین است .ارزش
درونی یا عالقۀ درونی ،لذتی است که افراد در هنگام انجامدادن یک کار تجربه میکنند یا به محتوای تکلیف
تعریف میشود .ارزش کاربردی بهصورت مفیدبودن تکلیف برای فرد بهلحاظ اهداف وی برای آینده تعریف
میشود .چهارمین مؤلفۀ این مدل ،هزینههای مربوط به پرداختن به تکلیف است (ویگفیلد و اکلز.)1992 ،
عالقۀ درونی به عوامل مختلفی از جمله درگیری ،پایداری ،توجه ،اهداف ،استفاده از استراتژی ،لذتبردن
و عملکرد مرتبط است (هیدی و هاراکیویچ2000 ،؛ هیدی و رنینگر2006 ،؛ شراو و لمن .)2001 ،معلمان
میتوانند دانشآموزان را با تحریک کنجکاوی یا احساسات ،بیان مطالب جدید و استفاده از انواع ابزارهای
آموزشی و یا کارهایی از جمله تعامل اجتماعی ،اتصال محتوا به دانش و تجربیات قبلی و استفاده از طنز ،در
یک کالس عالقهمند سازند (چیتوم ،جونز و کارتر.)2019 ،
اکلز ( ،)2005هزینه را آن چیزی میداند که «فرد برای انجامدادن تکلیفی باید رها کند .همچنین تالش
پیشبینیشدۀ فرد است که برای اتمام کار به آن نیاز خواهد داشت» .بهطورکلی هزینه را میتوان به این صورت
تعریف کرد :اینکه دانشآموز برای انجام یک تکلیف ،به چه میزان مجبور است سایر تکالیف و فعالیتها را از
دست بدهد و قربانی تکلیف خاص کند .اگرچه هزینه بهعنوان مؤلفهای مهم از مدل انتظار-ارزش استدالل
نظری شده ،در تحقیق تجربی در چارچوب این مدل ،چندان بررسی نشده است (ویگفیلد و کامبریا.)2010 ،
درنتیجه هزینه و ارتباط آن با دستاوردهای دانشآموزان تا حد زیادی ناشناخته است (ویگفیلد و اکلز.)2000 ،
وقتی افراد به انجام تکلیفی مشغول میشوند ،معموالً بدین معنا است که نمیتوانند همزمان به تکلیف
دیگری بپردازند؛ بنابراین انتخاب هر تکلیف با هزینههایی همراه است .ویگفیلد و اکلز ( )1992هزینه را میزان
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تالشی میدانند که فرد گمان میکند برای انجام تکلیف الزم است و همچنین حالتهای هیجانی پیشبینیپذیر
برای آن (مثالً اضطراب عملکرد ،ترس از شکست)؛ برای مثال ،دانشآموزی ممکن است به انتخاب دروس
علوم یا ریاضی ادامه ندهد؛ چرا که تصور میکند هزینۀ این کار ،یعنی تالشی که الزم است به خرج دهد ،در
زمان کنونی برایش قابلتحمل نیست .اگر این دروس به تالش و صرف وقت زیاد برای مطالعه نیاز داشته
باشند ،وقت سایر فعالیتها مانند ورزش و حضور در موقعیتهای اجتماعی را میگیرند .همانطور که مشاهده
میشود ،ابعاد مختلف هزینه میتواند بر رفتار اثر بگذارد.
طی بیست سال گذشته ،روانشناسان تربیتی از مدل اکلز برای کاوش و جستوجو دربارۀ هزینه ،هم از
نظر کیفی و هم از نظر کمی و آثار آن بر نتایج و دستاوردهای دانشآموزان الهام گرفتهاند (باتل و ویگفیلد،
2003؛ واتکینسون ،دویر و نیلسن2005 ،؛ چن و لئو2009 ،؛ چیانگ ،برد و مولین2011 ،؛ تراوتوین و همکاران،
2012؛ کانلی2012 ،؛ پرز ،کراملی و کاپالن2014 ،؛ جیانگ و همکاران .)2018 ،مطالعات اکتشافی اخیر ،برای
اندازهگیری هزینه بهوسیلۀ مادههای جدید درحالتوسعه و جمعآوری دادههای کیفی تالش کردهاند .بااینحال
در میان این مطالعات ،هیچ مقیاسی برای پوششدهی وسیع ساختار اصلی نظریهپردازیشده در مدل معاصر
انتظار-ارزش وجود ندارد .تمرکز پژوهش حاضر ،بر رسیدگی به این موضوع ،با بررسی آنچه در حال حاضر
درمورد هزینه شناخته شده و پیشنهاد یک مقیاس جدید برای اندازهگیری آن است.
اگرچه مدل انتظار-ارزش یکی از بانفوذترین مدلها برای درک انگیزه را ارائه میدهد ،از یک مؤلفه از این
مدل (هزینه) ،تا حد زیادی در تحقیقات تجربی چشمپوشی شده است .خوشبختانه در حال حاضر عالقه به
مطالعۀ هزینه در حال تغییر است .محققان انگیزش در روانشناسی تربیتی شروع به کشف و بررسی هزینه و
آثار آن بر انگیزش دانشآموزان کردهاند (چن و لئو2009 ،؛ چیانگ و همکاران2011 ،؛ لوترل و همکاران،
2010؛ واتکینسون و همکاران .)2005 ،تحقیقات آنها نشان میدهد هزینه به انگیزش دانشآموزان کمک
میکند و از دیگر مؤلفههای ارزش جداست.
در ابتدا محققان رویکردهای کیفی را پذیرفتهاند که ساختار هزینه عالوه بر ساختارهای انتظار و ارزش را
بهطور کاملتر تأیید میکند؛ برای مثال ،واتکینسون و همکاران ( )2005به ارزیابی دانشآموزان ابتدایی پرداختند
تا معلوم شود چرا دانشآموزان در فعالیتهای مختلف در طول تعطیالت شرکت میکنند یا از آنها اجتناب
میورزند .هنگامیکه دربارۀ دالیل اجتناب از شرکت در فعالیتها بحث شد ،دانشآموزان عالوه بر شناسایی
دالیل مربوط به انتظار و ارزش ،هزینههای روانی (دستانداختن و آزار آنها توسط دوستان) و همچنین
هزینههای فیزیکی (خستگی) را مطرح کردند .دانشآموزان همچنین دربارۀ ارزشها و انتظارات صحبت کردند
که درواقع تأییدی بر مدل انتظار-ارزش اکلز بود .اگرچه این یافتهها از یک نمونۀ کوچک است ،شواهدی ارائه
میکند که دانشآموزان هنگام فکرکردن دربارۀ شرکت در فعالیتها هزینهها را درنظر میگیرند و مطرح
میکنند .بهطور مشابه شیانگ ،مک براید و برون ( )2006از بچهها پرسیدند که چرا آنها از مشارکت در
برنامههای ویژه در کالس ژیمناستیک متنفرند یا چرا آن را دوست دارند .باز هم بخش عمدهای از نظرات دربارۀ
اینکه چرا دانشآموزان برنامههای خاصی را دوست نداشتند ،بر هزینههای درکشده تمرکز دارد.
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درنهایت ،چن و لئو ( )2009انگیزش را با استفاده از مدل انتظار-ارزش اکلز در میان دانشجویان دانشگاههای
چین بررسی کردند .آنها از اقالم پرسشنامۀ تیپیکیو( 1اکلز و ویگفیلد )1995 ،برای بررسی انتظار و ارزش
دانشجویان در برنامۀ درسی تربیتبدنیشان استفاده کردند و بهدلیل نبود مقیاس معتبر برای سنجش هزینه،
تصمیم به جمعآوری دادههای کیفی درمورد هزینهها گرفتند .آنها ساختار عاملی آیتمهای انتظار و ارزش اکلز
و ویگفیلد ( ،)1995پاسخهای مربوط به هزینه در مصاحبه و ارتباط بین این پاسخها و انتخاب واحد را بررسی
کردند.
تحلیلعاملی تأییدی ،ساختار عاملی پیشنهادشده توسط اکلز و ویگفیلد ( )1995را با عوامل جداگانه برای
اندازهگیری آیتمهای انتظار ،ارزش درونی ،ارزش موفقیت و ارزش کاربردی تأیید کرد .اکلز و ویگفیلد از
دانشجویان خواستند تا به این سؤال باز پاسخ دهند که چه چیزی سبب میشود به تربیتبدنی عالقه نداشته
باشند .در این مصاحبهها ،چهار موضوع وجود داشت .دانشجویان به ناراحتی و بیمیلی خود از برنامۀ درسی،
استادان ،بافت یادگیری (اینکه کجا و چه زمانی واحدها ارائه میشود) و روش ارزیابیهای کالسی اشاره کردند.
محققان از دانشجویان پرسیدند که اگر حق انتخاب داشته باشند ،واحد تربیتبدنی را میگذرانند یا نه و چرا.
کسانی که ابراز عدم تمایل کردند ،وجود خواستهها و نیازهای دیگر در زمان ارائۀ این واحد و حجم کاری
سنگین را بهعنوان دالیل خود توضیح دادند.
نیاز به بررسی بیشتر هزینه در این مطالعه مشهود است .چن و لئو ( )2009از دادههای کیفی برای بررسی
این سازه استفاده کردند و لزوم وجود یک ابزار اندازهگیری هزینه را نشان دادند .آیتمهای هزینه با آیتمهایی
که برای اندازهگیری دیگر اجزای ارزش بهکار میرود متناسب نیست و درواقع این محققان هم معتقدند که
هزینه از دیگر مؤلفههای ارزش جداست.
عالوه بر مطالعات کیفی که به بررسی اهمیت اجزای هزینه تمرکز داشتند ،تعدادی از محققان به سنجش
کمی هزینهها پرداختند .با الهام از کار قبلی واتکینسون و همکاران ( ،)2005چیانگ و همکاران ( )2011انگیزش
دانشآموزان را برای شرکت در فعالیت بدنی 2مطالعه کردند .محققان به بررسی باورهای انتظار ،ارزش و هزینۀ
دانشآموزان ابتدایی در ارتباط با فعالیت فیزیکی پرداختند .آنها از آیتمهای فردریکس و اکلز ( )2002استفاده
کردند تا انتظار و ارزش را بسنجند ،اما سه آیتم جدید برای برآورد هزینهها افزودند .آلفای کرونباخ برای سه
آیتم هزینه  0/57بود .نتایج بیانگر آن است که رابطهای ضعیف و منفی میان انتظار و هزینه وجود دارد.
چیانگ و همکاران ( )2011همچنین ارتباط مؤلفههای انتظار-ارزش و خودگزارشدهی دانشآموزان از
فعالیت فیزیکی را بررسی کردند .تفاوتهایی بین سطوح ورزش و مؤلفههای انتظار-ارزش یافت شد .بهطور
مشخص ،دختران برخالف پسران هزینههای بیشتری را برای ورزش گزارش کردند .این موضوع نشان میدهد
گروههای مختلف ممکن است هزینههای متفاوتی پرداخت کنند .بهطورکلی ،تحلیلعاملی نشان داد هزینهها
در یک عامل جدا از عامل انتظار-ارزش تفکیک شدهاند .بهعالوه ،نتایج متفاوتی برای هزینه مشاهده شد که
)1. Task-Perception Questionnaire (TPQ
2. physical activity
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برای دیگر مؤلفهها مشاهده نشده بود.
با توجه به حوزههای آکادمی سنتی ،لوترل و همکاران ( )2010فهرست ارزیابی جدیدی ارائه دادند تا میزان
عالقۀ درونی یا ارزش درونی ،1ارزش کاربردی ،2ارزش موفقیت 3و هزینههای شخصی را برای ریاضیات
بسنجند .آیتمهای هزینه بر دو نوع از هزینههای مطرحشده توسط اکلز و همکاران ( )1983متمرکز است :میزان
تالش مورد نیاز فعالیت و پیامدهای منفی روانی .جالب است که بسیاری از آیتمهای هزینه شبیه به آیتمهای
اضطراب ریاضی بود که در مطالعات ویگفیلد و میس ( )1988گزارش شد .آیتمهای هزینه ،یک مؤلفۀ متمایز
را تشکیل دادند و با  0α =/87قابلیت اعتماد کافی را داشتند .تحلیلعاملی یک راهحل چهارعاملی را پیشنهاد
میکند .هزینه بهصورت منفی با سه مؤلفۀ ارزش همبستگی دارد؛ درحالیکه سه مؤلفۀ ارزش مقیاس با یکدیگر
همبستگی مثبت دارند.
کانلی ( )2012دو آیتم جدید هزینه را در یک مقیاس بزرگ قرار داد تا رایجترین نیمرخ انگیزشی را برای
دانشآموزان ریاضی دبیرستان تعیین کند .آیتمهای جدید او بر یک نوع هزینه تمرکز دارد :ازدستدادن
گزینههای جایگزین مهم (ارزشمند) .در اینجا نیز هزینه عاملی منحصربهفرد است و بهطور منفی با انتظار،
ارزش درونی (ذاتی) ،ارزش کاربردی و ارزش موفقیت همبستگی دارد .تراتوین و همکاران ( )2012آیتمهای
طراحیشده برای سنجش هزینه ،انتظار ،ارزش درونی ،ارزش کاربردی و ارزش موفقیت را ارزیابی کردند.
مقیاس هزینۀ آنها شامل دو بعد بود که یکی بر مقدار تالش الزم برای یک کالس تمرکز داشت و دیگری
متمرکز بر ازدستدادن گزینههای جایگزین باارزش بود .در این پژوهش عملکرد دانشآموزان در درسهای
ریاضی و انگلیسی مورد توجه واقع شده بود که تحلیلعاملی نشان داد هزینه و سه عامل دیگر ارزش از یک
ساختار چهارعاملی حمایت میکند .عالوهبراین ،هزینه با سه مؤلفۀ ارزش ،بهصورت منفی همبسته است و
همچنین بیشترین همبستگی منفی را با مؤلفۀ انتظار دارد.
جیانگ و همکاران ( )2018کاربرد رویکرد انتظار-ارزش-هزینه را برای پیشبینی نتایج انگیزش تحصیلی
و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی بررسی کردند .با استفاده از دو مجموعه داده ( N = 637و
 )N =211دانشآموزان دورۀ متوسطه دریافتند که هزینه میتواند بهطور موفقیتآمیزی واریانس اضافی را در
متغیرهای متعدد مربوط به انگیزش و پیشرفت تحصیلی ،فراتر از آنچه میتوان با انتظار و ارزش پیشبینی کرد،
توضیح دهد؛ بهویژه هزینه بهعنوان عاملی مهم در پیشبینی پذیرش دانشآموزان از اهداف اجتناب ،تأثیر منفی
در کالس ،نتایج تحصیلی ناسازگار و نمرات امتحان بهوجود آمد.
جیانگ و همکاران ( )2018مقیاسی طراحی کردند که دوازده آیتم آن برای اندازهگیری هزینه است .ضریب
پایایی این ابزار  α = 0/89است .آنها ابتدا تحلیلعاملی تأییدی را برای بررسی مناسببودن پرسشنامۀ
اندازهگیری هزینه ،ارزش تکلیف و تأثیر کالس درس و همچنین بررسی ساختار عاملی آیتمهای اندازهگیری
1. interest value
2. utility value
3. attainment value
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هزینه و ارزش تکلیف انجام دادند .برای بررسی مطلوببودن عوامل ،از چندین شاخص استفاده شد :مجذور
خی ( ،)X2درجههای آزادی ،شاخص برازش مقایسهای ( ،)CFIشاخص توکرلوییس ( ،)TLIریشۀ میانگین
مربعات خطاهای تخمین ( RMSEAو ریشۀ میانگین مربعات باقیماندۀ استانداردشدۀ  .)SRMRنتایج بیانگر
برازش مناسب دادهها بود .هدف از این پژوهش بررسی کاربرد رویکرد انتظار-ارزش-هزینه در پیشبینی اهداف
پیشرفت ریاضی دانشآموزان و تأثیر کالس درس بر دانشآموزان بوده است .آنها دریافتند که هزینه ،الگوهای
پیشبینی منحصربهفردی را در مقایسه با ارزش تکلیف نشان میدهد .بهطورکلی نتایج بیانگر آن بود که اگرچه
کار بیشتری الزم است ،هزینه در درک انگیزش دانشآموزان در مدرسه نقش مهمی دارد .همچنین هزینه،
قویترین پیشبینیکنندۀ تأثیر منفی در کالس است؛ درحالیکه ارزش تکلیف ،قویترین پیشبینیکنندۀ تأثیر
مثبت در کالس است .این یافتهها از اهمیت مطالعۀ هزینه بهصورت جدا از مؤلفۀ ارزش در مدلهای
پیشبینیکنندۀ انتظار-ارزش پشتیبانی میکند.
افزایش کارهای مربوط به هزینه ،لزوم وجود مقیاسی برای اندازهگیری و سنجش هزینه را تأیید میکند.
فالک ،بارون ،هولمن ،مککوچ و ولش ( )2015در پژوهشی اذعان میکنند که هزینه به انگیزش دانشآموزان
کمک میکند و میتوان آن را از دیگر مؤلفههای ارزش تفکیک کرد .آنها در مطالعهای کیفی در آمریکا مقیاس
هزینه را طراحی کردند که  19ماده عبارت و  4بعد دارد .فالک و همکاران ( )2015به این نتیجه رسیدند که
هزینه بهصورت منفی با انگیزه بهطورکلی ،انتظار ،ارزش ،عملکرد و عالقه ارتباط دارد .با توجه به اینکه این
مؤلفه در تحقیقات اخیر مورد توجه واقع شده و از طرفی در ایران پژوهشی دربارۀ آن انجام نشده است ،هدف
پژوهش حاضر ،ارائه و معرفی مقیاس هزینه همراه با گزارش نتایج روایی عاملی و پایایی آن در میان
دانشآموزان است.
برای هزینۀ تکلیف ،فالک و همکاران ( )2015چهار بعد را شناسایی کردهاند که شامل هزینۀ هیجانی،1
هزینۀ تالش تکلیف ،2هزینۀ نبود گزینههای جایگزین مهم (ارزشمند) 3و هزینۀ تالش بیرونی 4است.

روش
این مطالعۀ کاربردی ،یک طرح روانسنجی است و در زمرۀ پژوهشهای غیرآزمایشی است که در چارچوب
یک طرح تحقیق توصیفی انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان دختر پایههای دهم
و یازدهم شهر کاشان در سال تحصیلی  2842( 1395-1396نفر) تشکیل میدهند .در این پژوهش روی
دانشآموزان دبیرستانی متمرکز شدیم؛ زیرا در این دوره انگیزش تحصیلی کاهش مییابد و درک هزینۀ
دانشآموزان در بسیاری از موضوعات در این دورۀ زمانی افزایش پیدا میکند (برای مثال گاسپارد ،هافنر،
پاریسیوس ،تراتوین و ناگنگست2017 ،؛ جیانگ و همکاران .)2018 ،بهعالوه میانگین سنی جامعۀ آماری
1. emotional cost
2. task effort cost
3. loss of valued alternatives
4. outside effort cost
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پژوهش حاضر به پژوهش فالک و همکاران ( )2015نزدیک است.
از آنجا که حجم نمونۀ  100نفری برای تحلیلعاملی ضعیف 200 ،نفری نسبتاً مناسب 300 ،نفری خوب،
 500نفری خیلی خوب و  1000نفری عالی است (هومن )1395 ،و با توجه به احتمال وجود پرسشنامههای
مخدوش 404 ،دانشآموز به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدند؛ به این ترتیب که از پنج
منطقۀ شهر کاشان دو منطقۀ  2و  3بهطور تصادفی گزینش شد .همچنین از هر منطقه بهطور تصادفی پنج
مدرسه و از هر مدرسه چهار کالس انتخاب شدند و پرسشنامهها توسط دانشآموزان آن کالس تکمیل شد.

ابزار سنجش
در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز ،از نسخۀ ترجمهشدۀ مقیاس هزینه( 1فالک و همکاران،
 )2015استفاده شد .این مقیاس دارای  19گویه است و از  3بعد تشکیل شده است که عبارتاند از :هزینۀ
تالش و هیجان تکلیف ،هزینۀ تالش بیرونی و نبود گزینههای جایگزین مهم .پیوستار پاسخها از ( 1کامالً
مخالفم) تا ( 9کامالً موافقم) رتبهبندی شده است .میزان اعتبار ابزار توسط فالک و همکاران ( )2015با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/97گزارش شده است .این ابزار ابتدا به فارسی ترجمه شد .سپس
برای اطمینان بیشتر از صحت ترجمه و مطابقت دو نسخۀ انگلیسی و فارسی ،ترجمۀ فارسی در اختیار متخصصان
زبان انگلیسی قرار گرفت تا به انگلیسی برگردانده شود .پس از چند مرحله بررسی توسط متخصصان و دو تن
از استادان گروه مشاوره و روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران و اعمال تغییرات ،فرم فارسی برای اجرای پژوهش
آماده شد.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها بر پایۀ اهداف پژوهش ،ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .روایی مقیاس
حاضر نیز از طریق تحلیلعاملی اکتشافی به روش تحلیل مؤلفۀ اصلی و با استفاده از چرخش واریمکس 2و
تأیید عوامل استخراجشده 3با بهرهگیری از روش تحلیلعاملی تأییدی تأیید شد .تحلیلها با نرمافزارهای SPSS
و  LISRELانجام گرفت.

1. cost scale
2. varimax
3. extracted factors
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یافتهها
الف) توصیف جمعیتشناختی
در جدول  1آمارههای توصیفی مشخصات سنی دانشآموزان گزارش شده است.

جدول  .1آمارههای توصیفی سن دانشآموزان
ویژگی جمعیتشناختی
سن

تعداد
404

میانگین
16/61

کمینه
15

انحراف معیار
0/67

بیشینه
18

جدول  1نشان میدهد میانگین و انحراف استاندارد سن  16/61و  0/67است.

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد گروه سنی آزمودنیها
سن آزمودنیها
15
16
17
18

درصد
3/2
40/1
49/5
7/2

فراوانی
13
162
200
29

جدول  2بیانگر آن است که کمترین سن آزمودنیها  15و بیشترین سن آنها  18است .بیشترین فراوانی
هم مربوط به سن  17سال است که  49/5درصد آزمودنیها در آن قرار دارند.
ب) روایی

نخست روی نیمی از دادهها تحلیلعاملی اکتشافی انجام گرفت .در ابتدا قابلیت تحلیلعاملی از طریق مقیاس
کایزر-مایر-اولکین 1و مقیاس کرویت بارتلت 2بررسی شد .مطابق جدول  3مقدار مقیاس کایزر-مایر-اولکین
بیانگر کفایت دادهها برای انجام تحلیلعاملی است و آزمون کرویت بارتلت نیز نشان میدهد ماتریس همبستگی
دادهها در جامعه صفر نیست و بنابراین عاملیابی توجیهپذیر است.
جدول  .3نتایج آزمون کایزر-مایر-اولکین و کرویت بارتلت
شاخص کفایت نمونهبرداری ()KMO
آزمون کرویت بارتلت :مقدار خیدو
درجۀ آزادی
سطح معناداری

0/955
3395/866
171
0/001
1. Kaiser-Meyer-Olkin
2. Bartlett’s test of sphericity
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ج) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی اکتشافی

تحلیل مؤلفههای اصلی با روش واریمکس روی  19گویۀ مقیاس هزینه انجام شد .به عبارت دیگر ،برای تعیین
مناسبترین عاملها ،چندین چرخش آزمایشی انجام گرفت و درنهایت با توجه به ارزش ویژه و درصد واریانس
تبیینشده توسط هر عامل ،عاملهای ذکرشده در جدول  4با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریمکس
استخراج شدند.
جدول  .4مشخصههای آماری سه عامل مقیاس هزینه بعد از چرخش واریمکس به روش
مؤلفههای اصلی
شاخصهای آماری
عوامل فرضی

ارزش ویژه
6/689
3/933
3/641

1
2
3

درصد تبیینکنندگی
واریانس
35/207
20/702
19/163

درصد تجمعی واریانس
تبیینشده
35/207
55/910
75/073

مقادیر ارزشهای ویژۀ باالتر از یک نشان داد سه عامل قابلاستخراج است که درمجموع سه عامل مذکور
 75/073درصد واریانس را تبیین میکنند.
ماتریس ساختار عاملی ابزار بهصورت همبستگی گویهها و عوامل استخراجی بعد از چرخش به این صورت
بهدست آمد که در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5بارهای عاملی سؤاالت و عوامل مفروض
عاملها
گویهها

هزینۀ تالش و
هیجان تکلیف

 .1این کالس خیلی استرسزا است.

0/732

 .2این کالس وقت مرا زیاد میگیرد.

0/743

 .3با توجه به تعهدات زیاد دیگری که دارم،
تالش الزم برای این کالس را انجام
نمیدهم.

هزینۀ تالش بیرونی

0/817

 .4برای حضور در این کالس باید از کارهای
دیگر صرفنظر کنم.

0/792

 .5برای این کالس خیلی نگران هستم.

0/679

 .6برای این کالس باید انرژی بسیار زیادی
صرف کنم.

0/775

 .7بهدلیل کارهای دیگرم که آنها هم نیاز به
زمان دارند ،نمیتوانم وقت کافی برای این

نبود گزینههای
جایگزین مهم

0/803
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عاملها
گویهها

هزینۀ تالش و
هیجان تکلیف

هزینۀ تالش بیرونی
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نبود گزینههای
جایگزین مهم

کالس بگذارم.
 .8این کالس سبب میشود نتوانم به سایر
فعالیتهایی بپردازم که برایم باارزش
هستند.

0/786

 .9این کالس خیلی خستهکننده است.

0/753

 .10زمان کالس بیشازحد طوالنی است.

0/719

 .11مسئولیتهای خیلی زیاد دیگری دارم؛
به همین دلیل قادر نیستم برای این کالس
تالش الزم را انجام دهم.

0/816

 .12حضور در این کالس سبب میشود بقیۀ
کارهای مهم را از دست بدهم.
 .13این کالس بهلحاظ احساسی خشک
است.
 .14این کالس خیلی کار دارد.

0/809
0/655
0/785

 .15بهدلیل کارهای دیگری که انجام
میدهم ،برای این کالس وقت ندارم.

0/798
0/719

 .16با حضور در این کالس نمیتوانم برای
سایر کارهای مورد عالقهام وقت صرف کنم.
 .17این کالس خیلی ناکامکننده است.

0/679

 .18این کالس به تالش بسیار زیادی نیاز
دارد.

0/798

 .19این کالس مرا عصبانی میکند.

0/698

براساس جدول  ،5سؤاالت  18 ،17 ،14 ،13 ،10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1و  19تحت پوشش یک عامل قرار میگیرد.
سؤالهای  11 ،7 ،3و  15تحت پوشش یک عامل ،سؤاالت  12 ،8 ،4و  16هم تحت پوشش یک عامل قرار
دارند .شایان ذکر است که برخی از گویهها در دو یا سه عامل دارای بار بودند که بهدلیل تفاوت زیاد بار در
عامل اصلی با سایر عوامل ،آن سؤاالت حذف نشدند و زیرمجموعۀ عاملی که بیشترین بار را در آن داشتند قرار
گرفتند.

118

ویژگیهای روانسنجی مقیاس هزینه...

ارزش ویژه

مؤلفه

شکل  .1نمودار سنگریزه (صخرهای) تعداد مؤلفههای مقیاس

براساس نمودار آزمون اسکری ،سه عامل روی شیب تند نمودار قرار دارد و از عامل چهارم ،شیب تقریب ًا
یکسان است؛ بنابراین آخرین عاملی که از آن به بعد شیب تقریباً برابر است مدنظر قرار میگیرد و میتوان
نتیجه گرفت پرسشنامۀ مذکور سهعاملی است.

119

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

د) روایی مبتنی بر تحلیلعاملی تأییدی

در ادامه تحلیلعاملی تأییدی با استفاده از نرمافزار لیزرل (نسخه  )8/5روی نیمی دیگر از دادهها انجام شد.
نتایج نشاندهندۀ برازش خوب مدل است .شکلهای  2و  3مقادیر پارامتر استاندارد و مقادیر  tرا نشان میدهد.

1.00

1

0/80

1.00

/79
0

2

0/84
0/83
0/79
0/88
0/79 0/91
0/79
0/90
0/93
0/76
0/93

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

/76
0
0/93
1.00

3

0/94
0/95
0/93

Q1

0/29

Q2

0/32

Q6

0/38

Q5

0/22

Q9

0/17

Q10

0/38

Q14

0/38

Q13

0/20

Q17

0/14

Q18

0/42

Q19

0/13

Q3

0/18

Q7

0/14

Q11

0/07

Q15

0/12

Q4

0/14

Q8

0/12

Q12

0/09

Q16

0/13

شکل  .2مقادیر پارامتر استاندارد الگوی اندازهگیری مقیاس هزینه در تحلیلعاملی تأییدی
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0.00

1

29/65

0.00

27/15

2

Q1

9/37

Q2

9/47

14/83

Q6

9/60

14/31
13/30
15/90

Q5

9/11

Q9

8/78

Q10

9/60

Q14

9/60

Q13

8/97

Q17

8/42

Q18

9/66

Q19

8/23

Q3

8/56

Q7

8/04

Q11

5/94

Q15

7/71

Q4

8/04

Q8

7/71

Q12

6/73

Q16

7/80

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

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

23/54
17/32
0.00

3

17/63
18/23
17/55

شکل  .3مقادیر  tالگوی اندازهگیری مقیاس هزینه در تحلیلعاملی تأییدی

مقادیر پارامتر استاندارد برای هریک از عوامل ،نشاندهندۀ بار عاملی آنها روی متغیر نهفتۀ مربوط است
که مقدار  t<2متناظر آنها نیز معناداری سهم آنها در اندازهگیری متغیر نهفته را نشان میدهد؛ بنابراین
براساس مقدار  tبهدستآمده برای هر سؤال میتوان عنوان کرد که تمامی گویهها دارای نقش مهم و معنادار
در اندازهگیری عامل هزینه هستند.
ذ) برازش مدل اندازهگیری

مشخصات حاصل از اجرای تحلیلعاملی تأییدی برای بررسی مطلوببودن عوامل ،شامل مجذور خی (،)X2
شاخص نیکویی برازش ( ،)GFIشاخص تعدیلکنندۀ نیکویی برازش ( ،)AGFIشاخص برازش تطبیقی ()CFI
و  RMSEAمحاسبه شد که در جدول  6گزارش شده است.
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جدول  .6شاخصهای برازش مدل
مقیاس
هزینه

X2

P

df

CFI

GFI

AGFA

RMSEA

542/6

0/01

149

0/98

0/97

0/94

0/04

همانطور که جدول  6نشان میدهد ،بتای مشخصهها در سطح قابلقبول است و مدل با دادهها برازش
مناسب دارد .سؤالها متجانس هستند و یک عامل زیربنایی برای سؤاالت وجود دارد .مجذور خی ( )X2میزان
تفاوت ماتریس مشاهدهشده و برآوردشده را اندازه میگیرد .شاخص ریشۀ خطای میانگین مجذورات تقریبی
( ،)RMSEAشاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص تعدیلکنندۀ نیکویی برازش ( ،)AGFAبهعنوان
مالکهای انطباق الگو با دادههای مشاهدهشده درنظر گرفته شد؛ بنابراین نتایج بیانگر برازش مناسب دادهها
است.
ر) پایایی
برای بهدستآوردن پایایی مقیاس هزینه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نتایج محاسبۀ ضریب پایایی در
جدول  7گزارش شده است.
جدول  .7نتایج ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس هزینه در پژوهش حاضر و آلفای کرونباخ پژوهش
فالک ()2015
زیرمقیاس
هزینۀ تالش و هیجان تکلیف
هزینۀ تالش بیرونی
نبود گزینههای جایگزین مهم
کل مقیاس هزینه

ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)

ضریب پایایی فالک ()2015

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

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

براساس نتایج جدول  7ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای کل مقیاس برابر  0/96است که ضریب
باال و قابلقبولی است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت مقیاس هزینه از پایایی باالیی برخوردار است .با توجه به
اینکه هر سه مؤلفۀ هزینه همجهت هستند ،محاسبۀ پایایی کل مقیاس هم منطقی بهنظر میرسد .بهعالوه
ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای هر خردهمقیاس باالتر از  0/9است که میتوان نتیجه گرفت هر سه
خردهمقیاس هزینه از پایایی باالیی برخوردارند.

بحث و نتیجهگیری
وقتی افراد به انجام تکلیفی مشغول میشوند ،معموالً نمیتوانند همزمان به تکلیف دیگری بپردازند .بدینترتیب
انتخاب هر تکلیف با هزینههایی همراه است .محققان انگیزه در روانشناسی تربیتی شروع به کاوش هزینه و
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آثار آن بر انگیزش دانشآموزان کردهاند (واتکینسون و همکاران2005 ،؛ شیانگ و همکاران؛  ،2006چن و لئو،
2009؛ چیانگ و همکاران2011 ،؛ لوترل و همکاران ،2010 ،کانلی؛ ،2012تراتوین و همکاران؛ .)2012
تحقیقات آنها نشان میدهد هزینه به انگیزش دانشآموزان در حوزههای مختلف کمک میکند و از دیگر
مؤلفههای ارزش جدا است .افزایش کارهای مربوط به هزینه ،لزوم وجود مقیاسی برای اندازهگیری و سنجش
هزینه را تأیید میکند.
در جستوجوی گستردۀ متون روانشناسی تربیتی برای بررسی مطالعاتی که از نظریۀ انتظار-ارزش استفاده
کردهاند و شامل مؤلفۀ هزینه نیز هستند ،معلوم شد که تعداد کمی از این نوع مطالعات وجود دارد .پژوهشهایی
که در باال بررسی شدند ،لزوم درک هزینه و تأثیر آن بر انگیزش را نشان میدهند .بهطور خاص ،این مطالعات
نشان میدهد سازۀ هزینه .1 :برای دانشآموزان ،برجسته و چشمگیر است .2 ،از دیگر مؤلفههای نظریۀ انتظار-
ارزش جداست و  .3به هدف و رفتار دانشآموزان در هر کالس یا دورهای وابسته است.
متأسفانه هیچکدام از مطالعات تا قبل از کار فالک و همکاران ( )2015وسعت سازۀ هزینه را محاسبه نکرده
بودند و مدارک و شواهد کافی برای روایی و اعتبار را ارائه نداده بودند؛ بنابراین تأثیر هزینه بر انگیزش
دانشآموزان بهطور کامل مشخص نبود .البته شایان ذکر است که بهدنبال این مطالعات و مطالعۀ اکلز و
همکارانش وضوح بیشتری در سازۀ هزینه بهوجود آمد و بیشتر مطرح شد ،اما محدود به نظریۀ انتظار-ارزش
معاصر است.
درمجموع با توجه به چارچوب نظری و سوابق پژوهشی ذکرشده میتوان گفت درمورد مؤلفۀ هزینه و نقش
آن در دستاوردها و نتایج دانشآموزان در ایران پژوهشی صورت نگرفته است .به همین سبب در پژوهش حاضر
برای اولین بار ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی «مقیاس هزینه» بهمنظور استفاده در ایران بررسی شد.
نتایج بهطورکلی مؤید قابلیت بهکارگیری مقیاس حاضر در نمونۀ مورد بررسی است.
در این پژوهش ،پایایی ابزار با روش ضریب آلفای کرونباخ مطالعه شد .براساس یافتهها میتوان چنین
استنباط کرد که ابزار بهطورکلی از ثبات درونی مطلوبی برخوردار است .ضریب پایایی مقیاس هزینه روی 404
نفر نمونۀ ایرانی  0/96بهدست آمد که ضریب باال و قابلقبولی است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت مقیاس
هزینه از اعتبار باالیی برخوردار است .بهعالوه ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای هر خردهمقیاس باالتر
از  0/9است .درنتیجه میتوان گفت هر سه خردهمقیاس هزینه پایایی باالیی دارند.
بهمنظور بررسی روایی نسخۀ فارسی مقیاس هزینه از روش تحلیلعاملی استفاده شد .بدینمنظور گروه
نمونه به دو نیم تقسیم شد تا شرایط اجرای تحلیلعاملی اکتشافی و تأییدی فراهم شود 202 .دادۀ اول برای
اجرای تحلیلعاملی اکتشافی و  202دادۀ دوم برای اجرای تحلیلعاملی تأییدی بهکار رفت .تحلیل مؤلفههای
اصلی با روش واریمکس روی  19گویۀ مقیاس هزینه انجام گرفت .مقادیر ارزشهای ویژۀ باالتر از یک نشان
داد سه عامل قابلاستخراج است که درمجموع سه عامل مذکور  75/073درصد واریانس را تبیین میکند .در
پژوهش حاضر روش تحلیلعاملی تأییدی برای بررسی روایی سازۀ زیرمقیاسهای گوناگون مقیاس هزینه در
نمونۀ دانشآموزان ایرانی بهکار رفته است .نتایج تأیید میکند دادهها با ساختار عاملی معینشده هماهنگ است
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و روایی سازۀ مطلوب و قابلاعتمادی را عرضه میکند .درواقع از نظر مطالعات بینفرهنگی ،تشابه عوامل
استخراجشده با پژوهش فالک و همکاران ( ،)2015تقریباً در ترتیب و درصد فراوان واریانس تبیین شده و تا
حدودی در تعداد ،بیانگر روایی سازۀ مناسب این پرسشنامه است.
با توجه به دادههای جدول  6میتوان اذعان داشت که در تمامی مؤلفهها برازش بسیار مطلوبی بین دادهها
و مدل مورد بررسی وجود دارد .این امر مؤید این مطلب است که گویههای تعیینشده بهنحو مطلوبی معرف
صفت مکنون مورد نظر هستند؛ بنابراین ابزار از روایی سازۀ مطلوبی برای سنجش مؤلفههای معینشده برخوردار
است .به عبارت بهتر ابزار همان چیزی را میسنجد که برای سنجش آن ساخته شده است.
مسئلهای که در پژوهش حاضر مطرح بود ،تفاوت تعداد عوامل یا ابعاد مقیاس هزینه در نسخۀ اصلی و
نسخۀ فارسی آن است .نسخۀ نهایی مقیاس هزینه که توسط فالک و همکاران ( )2015طراحی شده دارای
 19گویه است و از  4بعد تشکیل میشود که عبارتاند از :هزینۀ هیجانی ،هزینۀ تالش تکلیف ،نبود گزینههای
جایگزین مهم ،و هزینۀ تالش بیرونی .درحالیکه در پژوهش حاضر ،تحلیل مؤلفههای اصلی با روش واریمکس
نشان داد  3عامل قابلاستخراج است .سؤاالت مربوط به بعد هیجانی در بعد اول قرار گرفت .درواقع بعدهای
اول و چهارم با هم تلفیق شدند و دو بعد دیگر مانند نسخۀ اصلی باقی ماندند .بدینترتیب نسخۀ فارسی مقیاس
هزینه دارای سه بعد است که عبارتاند از :هزینۀ تالش و هیجان تکلیف ،هزینۀ تالش بیرونی و نبود گزینههای
جایگزین مهم.
با توجه به یافتهها میتوان نتیجه گرفت همسو با نتایج پژوهش فالک و همکاران ( )2015سؤاالت مناسب
انتخاب شدهاند و پرسشنامه با کمترین تغییر ،ساختار خود را حفظ میکند؛ بنابراین ،تفاوتهای فرهنگی و نژادی
و تجارب مختلفی که فراگیران ایرانی تجربه میکنند سبب نشده است که مقیاس هزینه در مقایسه با فراگیران
انگلیسیزبان ،متفاوت ارزیابی شود .در یک اظهارنظر کلی میتوان گفت با توجه به بررسی ویژگیهای
روانسنجی ،پایایی و روایی مناسب این مقیاس ،کوتاهبودن و سهولت اجرا ،شرایط استفادۀ وسیع محققان را از
این ابزار فراهم میآورد؛ بنابراین ،مقیاس هزینه در جامعۀ ایران پایایی و روایی مناسبی دارد و میتواند در
موقعیتهای تربیتی و پژوهشی مورد استفاده واقع شود.
با توجه به اینکه در ایران پژوهشی دربارۀ مؤلفۀ هزینه صورت نگرفته و با توجه به ویژگیهای روانسنجی
مطلوب مقیاس هزینه در پژوهش حاضر ،در پایان پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،بیشتر به مؤلفۀ هزینه
و مرور متون روانشناسی تربیتی در ارتباط با این مؤلفه اهمیت داده شود و رابطۀ این مؤلفه با دروس مختلف
و سازههای مرتبط با نظریۀ انتظار-ارزش اکلز نیز مورد توجه قرار گیرد .در تحقیقات آینده ،مانند دیگر سازههای
نظریۀ انتظار-ارزش ،ماهیت تفاوتهای رشدی ،جنسی و قومی این مؤلفه نیز بررسی شود .از آنجا که مقیاس
هزینه برای استفاده در ایران ترجمه شد ،در تحقیقات آینده پژوهشگران میتوانند در پژوهشهای کیفی و از
طریق مصاحبه ،گویهها و سؤاالتی به این ابزار اضافه کنند تا دقت اندازهگیری آن افزایش یابد.
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