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چکیده
عالوه بر هوش و استعداد ،متغیرهای دیگری مانند ارزشدهی دانشجویان به تکالیف تحصیلی
بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی آنان مؤثر است .هدد پدژوهح حا در بررسدی روایدی و پایدایی
مقیاس ارزشدهی به تکالیف تحصیلی بود .روش پژوهح توصیفی از نوع همبستگی بدود .اامعده
آماری پژوهح ،دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی در سال  9311-13بدود .نمونده بدا
استفاده از فرمول کدوکران  336نفدر تعیدین شدد و پژوهیددبان بده روش نموندهبیری خوشدهای
چندمرحله ای از میان پنج دانشکده انتخاب شدند .مقیاس ارزش تکلیف تحصدیلی لدو و همکداران
( )2392توسط پژوهیدبان تکمیل بردید .پایایی مقیاس از طریق روش آلفای کرونباخ و روایی از
طریق روایی محتوایی و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) احراز شد .نتایج نشدان داد
که ریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ( )3/11و برای خرده مؤلفهها ( 3/00تا  )3/70بود .تحلیل
مؤلفههای اصلی با چرخح واریماکس چهار عامل را نشان داد که  33/07درصد از واریانس ارزش
تکلیف تحصیلی را تبیین میکند .همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی بیدانگر بدرازش بابدلببول
مقیاس با دادهها بود .بنابراین ،مقیاس ارزش تکلیدف تحصدیلی همسدانی دروندی خدوبی دارد و از
اعتبار کافی در دانشجویان ایرانی برخوردار است.
کلیدواژه ها :ارزش تکلیف ،مقیاس ارزشدهی به تکالیف تحصیلی ،روا سازی.
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مقدمه
باورهای انگیزشی همواره مورد تواه اوامﻊ بشری بدهویژه پژوهشگران و متخصصان آمدوزش و
پرورش بوده است .بهویژه در دهدههای اخیر ،بسیاری از نظریدهپردازان و محققین روانشناسی تربیتی،
اعتبار و اایگاه ویددژهای برای باورهددای انگیزشی در محیطهددای آموزشددی بددهویژه در دانشددگاه باﺋل
شدهاند .تحقیقات بابلتواهی به عوامل مؤثر بر عملکرد و پیشرفت تحصدیلی یادبیرنددبان متمرکدز
شدهاند و در آنها به دو دسته عوامل فردی و بافتی اشاره کردهاند (ملکی .)12 :9373 ،تواه بده ایدن
عوامل بیانگر آن است که برچه هوش هستند (بدم پور ،ویسکرمی و عالﺋی خرایم .)936 :9311 ،در
بین این عوامل ،باورهای انگیزشی و استعداد از عوامل مهم و تعیینکنندهی عملکرد تحصیلی هستند
اما عوامل دیگری نیز در کنار این متغیرها مهم و تأثیربذار از امله میزان ارزشدهدی بده تکدالیف و
مو وعات مختلف تحصیلی متغیرهای مهمی برای دستیابی به هد های آموزشی به شمار مدیآیندد
(متالودی و والکو006 :2393 ،9؛ پینتریچ 660 : 2333 2،؛ ر ازاده ،زمانی ،عابدینی و ببدری: 9313 ،
 .)909سازه ارزش عمدتاً از دیدباه نظریه انتظار-ارزش موردمطالعه و بررسی براربرفته است (اکلز 3و
همکاران9173 ،؛ پکران .)391 : 2336 1،ارزش تکلیف به دالیل افدراد بدرای مشدارکت در کارهدای
موفقیتآمیز مختلف اشاره میکند (اکلز و ویگیفیلد .)2332 ،3همچنین ویگیفیلد و اکلز ( )2333ارزش
تکلیف را بهعنوان انگیزهای برای تعامل در فعالیتهای مختلف و دالیل متفاوت دانح آموزان بدرای
انجام دادن یا انجام ندادن تکالیف تعریف کردهاند.
تحقیقات حاکی از آن است که میزان ارزشدهی دانشجویان به تکالیف درسی تدأثیر فراواندی بدر
عملکرد تحصیلی آنان دارد (حسینی ،طالﻊ پسند و بیگدلی 31 :9313 ،؛ غالمعلی لواسانی ،خضری آذر
و امددانی سدداری بگلددو9313 ،؛ هددولمن ،دوریددو ،شددووایگرت و هدداراکیویچ233: 2337 6،؛ مددارش و
همکاران .)2333 0،نتایج پژوهحهای بسیاری از امله کوبس و والی2331،7؛ باﺋو2330 1،؛ اکلددز و
همکداران9173 ،؛ سان و چن2337 ،93؛ ویگفیلدد ،بورنس و اکلز 2336 9،نشدان دادهاندد کده مؤلفده
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ارزش نقح مهمی در انگیزش ایفا میکند و بر رفتارهای پیشرفت مانند تدالش ،مدداومت و عملکدرد
مؤثر است.
با واود پیشرفتهای غیر بابل انکار نظدری و تجربدی در بلمدرو مطالعداتی انگیدزه پیشدرفت و
ارزشدهی به تکالیف ،فقر اطالعاتی درباره میزان اطمینان بده ویژبیهدای فندی ابزارهدای سدنجح
ارزش تکالیف تحصدیلی ،درورت مطالعده روشدمند کیفیدت روانسدنجی پرسشدنامه ارزش تکلیدف
تحصیلی ،به مثابه یو ابزار خود بزارشی چندبعدی را در بلمرو انگیزش بریزناپذیر میکند .اسداتید و
پژوهشگران میتوانند با استفاده از مقیاسهای دارای ویژبیهای روانسدنجی مناسدب بده شناسدایی
منابﻊ انتظار-ارزش دانشجویان بپردازند و تشخیص دهندد چدرا برخدی دانشدجویان فعاالنده کوشدح
می کنند و برخی دیگر منفعل هستند و هم اینکه چگونه در دانشجویان ایجاد انگیزه کنند.
نخستین بار لوین )9173( 2ارزش 3یو فعالیت را با تواه به اهمیت آن برای شخص تعریف کرد.
هیگینز )2330( 1ارزش را هم از نظر ارزش نسبی یو کاال ،فعالیت و یا فرد و هدم بدهعنوان تجربده
روانی اذب شدن یا دفﻊ شدن توسط یو شیء یا فعالیت تعریف میکند .بهعبارتدیگر ازنظر هیگینز
ارزش نهادن به چیزی به معنی تمایل به رسیدن بده آن اسدت؛ بندابراین ارزش ازنظدر هیگیندز یدو
نیروی انگیزشی است و نهفقط یو باور (به نقل از ویگیفیلد و کمبریا.)3 : 2393 ،
در میان نظریههای متعدد انگیزش ،مدل انتظار-ارزش (اکلز و همکاران )9173 ،به دلیدل تلفیدق
دیدباههای نظری متعدد ،در نظر بدرفتن مؤلفدههای کلیددی از انگیدزه یدو فدرد و تو دی طیدف
بستردهای از رفتارهای مرتبط با پیشرفت در میدان مددلهای دیگدر براسدته ماندده اسدت (بدارن و
هولمن .)2393 3،این مدل بر اهمیت دو مؤلفه در رشد و توسعه انگیزه تمرکدز دارندد :داشدتن انتظدار
موفقیت در یو تکلیف 6و ارزش باﺋل شدن برای دربیر شدن در تکلیدف (ویگیفیلدد و اکلدز.)2332 ،
بهعبارتدیگر چارچوب انتظار-ارزش یو رویکدرد چندبعددی بدرای توصدیف انگیدزه دانشدجویان در
زمینههای آموزشی اراﺋه میدهد .ارزش تکلیف یو سدازهی چندبعددی اسدت کده اکلدز و همکداران
( )9173چهار مؤلفه اصلی برای آن مطرح کردهاند که شامل :اهمیت یا ارزش موفقیت 0،ارزش درونی
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یا عالبه 9،ارزش کاربرد یا سودمندی تکلیدف 2و هزینده 3هسدت (اکلدز2333 ،؛ لدوترل 1و همکداران،
.)2331
اهمیت (ارزش موفقیت) :ارزش کسب اغلب بهعنوان اهمیت یدو تکلیدف بدرای خودپندداری یدا
هویت فرد توصیف میشود و با مساﺋل هویتی آمیختهشده است (اکلز و ویگیفیلدد )13 :2332 ،یعندی
زمانی که یو فعالیت متناسب با هویت دانشجو باشد برای آن دانشجو بسیار مهم خواهد بود (لو ،یدن
و ین .)2392 3،این مؤلفه به اهمیت موفق شدن در تکلیفی معین اشاره دارد .تحقیقات نشان دادهاندد
ارزش اهمیت باعالبه و سودمندی ،دربیری شناختی و نیدت بده ادامده تحصدیل رابطده مثبتدی دارد
(ویگیفیلد و همکاران9110 ،؛ اانسون و سیناترا.)2393 ،6
عالبه (ارزش درونی) :ارزش یا عالبه درونی به عالبه ذاتی شخص و به لذتی اشاره میکندد کده
از انجام تکلیف حاصل میشود (اکلز .)999 :2333 ،هرباه ارزش درونی باال باشد افراد بیشتر سدربرم
تکلیف میشوند ،مداومت بیشتری به خرج میدهند و انگیدزش دروندی بدرای انجدام تکلیدف را پیددا
میکنند .درک تکالیف تحصیلی بهعنوان تکالیفی ذاتاً ارزشمند و االب از سوی دانشجویان منجدر بده
تمرکز تواه ،پردازش عمیقتر اطالعات و افزایح نتایج یادبیری میشود (رنینگر و هیددی.)2332 0،
ارزش ذاتی با دیگر عوامل انگیزشی مرتبط است بهعنوانمثال ،مشخصشده است افرادی که اهدافی
برای یادبیری مطالب تنظیم میکنند ،ارزش ذاتی ،ر ایتمندی از تکلیف و عالبده بیشدتری بدزارش
کردهاند (هولمن و همکاران.)2337 7،
سودمندی (ارزش بیرونی) :ارزش بیرونی یا ارزش کاربرد به سودمندی تکلیف بدر اسداس اهددا
بلندمدددت و کوتاهمدددت و برنامددههای شخصددی اشدداره دارد (اکلددز و ویگیفیلددد .)13 :2332 ،در وابددﻊ
سودمندی منعکسکننده نحوه تناسب فعالیت با برنامههای آینده فدرد اسدت ،دروابدﻊ سدودمندی بده
ارتباط فعالیتها با اهدا شخص اشاره میکند در برخی اهات ارزش کاربرد مشابه انگیزه بیرونی در
نظریه خود تعیدین بدری اسدت (ریدان و دسدی .)2333 ،1دانحآمدوزانی کده دارای ادراک مثبدت از
1

- Intrinsic or interest value
- Utility value or usefulness
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سودمندی تکلیف یا ارزش کاربردی هستند ،برای تحقق اهدا آینددهی خدود بیشدتر از سدایرین در
تکالیف مدرسه برانگیخته میشوند ،سختکوشترند و عملکرد بهتری در مدرسه دارند (فلت ،اندرسین
و لنز.)03 :2331 ،9
هزینه موفقیت یا شکست :سه مؤلفهی مذکور در باال بر انبدههای مثبدت تمایدل انجدام تکلیدف
اشاره دارند؛ اما عامل هزینه بر انبههای منفی ادارک شده از تکالیف اشاره میکند و این ادراک منفی
باعث بی ارزش شدن 2تکالیف نزد فرد مدیشدود .هزینده بهصدورت پیامددهای منفدی ادراکشدده از
دربیری در فعالیتها تعریف میشود .دروابﻊ هزینه ،مقایسه میان پیامدهای بالقوه تصمیمبیری اسدت
که عوامل تالش موردنیاز برای موفقیت ،هزینه انتخاب دیگر بزینههای ارزشمند ،هزینه روحی ناشی
از شکست ،دشواری تکلیف و غیره بر آن تأثیربذار است (لو و همکاران.)2392 ،
با مرور پیشینه پژوهشی و مبانی نظری می توان استنباط کرد که تاکنون در تحقیقدات داخلدی و
خارای برای اندازهبیری ارزش تکلیف از خرده مقیاس ارزش تکلیف پرسشنامه انگیزشی راهبردهدای
یادبیری ( )MSLQپینتریچ ،اسمیث ،بارسیا و مو کاچی )9119( 3و مقیاس ارزیابی ارزش

کالسدی1

مو کووچ و سیگل ( )2332استفادهشده است که این ابزارهدا و دعیت افدراد را در رابطده بااهمیدت
موفقیت ،ارزش ذاتی (عالبه) و سودمندی اندازهبیری میکنند اما اشارهای به مؤلفه ی هزینه ندارندد؛
در حالی کده اندرسدون )1 :2333( 3مفهدوم هزینده را نیدز بدهعنوان مالحظدات ابتصدادی ،زمدانی و
روانشناختی در نظر میبیرد .ابرچه هزینه بدهعنوان مؤلفده مهمدی در مددل انتظدار-ارزش در نظدر
برفتهشده است اما انجام کارهای تجربی در چارچوب انتظار-ارزش نادیده برفتهشده است (ویگیفیلدد
و کمبریا .)2393 ،محدودیتهای مقیاسهدای موادود ،لدو و همکداران ( )2392را بدر آن داشدت تدا
مقیاسی برای سنجح ارزش تکلیف تحصیلی بر اساس مددل نظدری اکلدز و وبیفیلدد تددوین کنندد.
بنابراین هد پژوهح حا ر اعتباریابی مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی در اامعده ایراندی اسدت؛ لدذا
فرض میشود مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی از روایی و پایایی مناسبی در نمونه دانشدجویان ایراندی
برخوردار است.

1

- Phalet, Andriessen & Lens
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روش پژوهش

پژوهح حا ر از حیث هد در حیطهی پژوهحهای کاربردی بدرار مدیبیدرد و از نظدر نحدوه
بردآوری دادهها میتوان از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بهحساب آورد که باهد اعتبدار یدابی
آزمون ا نجام شد .اامعه آماری در این پژوهح کلیده دانشدجویان مقطدﻊ کارشناسدی ارشدد دانشدگاه
فردوسی مشهد در سال تحصیلی  9311-13بودند .از اامعه مذکور با استفاده از فرمول کوکران 336
دانشجو به روش نمونهبیری خوشهای چندمرحلدهای انتخداب شددند .بدر ایدن اسداس ،ابتددا از بدین
دانشکدههای مختلف ،بهطور تصادفی پنج دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،ادبیات و علوم انسانی،
مهندسی ،علوم اداری و ابتصاد و کشاورزی انتخاب شدند .سپس ،در هر دانشدکده از بدین بروههدای
آموزشی مختلف ،سه بروه آموزشی بهطور تصادفی انتخاب شددند .درنهایدت ،بدر اسداس بروههدای
آموزشی منتخب در هر دانشکده ،بهطور تصادفی به کالسهای درس مرااعه و از دانشجویان تقا دا
شد تا به پرسشنامههای پژوهح پاسخ دهند .از  336پرسشنامه توزیﻊشده برخی بازبشت داده نشدد و
برخی نیز به دلیل عدم دبت در پاسخگویی کنار بذاشته شد و سرانجام  273پرسشنامه مورد تجزیه و
تحلیل برار برفت ،لذا نرخ بازبشت پرسشنامهها  3/19بود.
مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی :لو و همکداران ( )2392بدرای بررسدی ارزش تکلیدف تحصدیلی
( 9)ATVSاین مقیاس را در یو نمونه  763نفری از  91دانشکده دولتی /غیردولتدی تدایوان تددوین
کرده اند .این مقیاس بهصورت انفرادی و بر اساس طیف لیکرت  0دراهای از کامالً مخدالفم ( )9تدا
کامالً موافقم ( )0نمرهبذاری میشود .پرسشنامه ارزشدهی به تکالیف تحصیلی لو و همکاران ،شامل
 37بویه و چهار مؤلفه است که  93بویه از این مقیاس مربوط به اهمیت (ارزش موفقیدت) اسدت1 .
بویه مربوط به عالبه (ارزش درونی) است 93 .بویه مربوط به سودمندی (ارزش بیرونی) میباشدد1 .
بویه پایانی مربوط به عامل هزینه هسدت .لدو و همکداران در پدژوهح خدود دریب آلفدای خدرده
مؤلفههای ارزش تکلیف تحصیلی را از  3/70تا  3/12بزارش کردهاند.
پس از مکاتبه و دریافت مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی از طراح اصلی آن (دکتر شاو فانگ لدین)،
پرسشنامه توسط دو تن از دانشجویان دکتری روانشناسی به فارسی بربردانده شد سپس توسدط یدو
متخصص زبان انگلیسی دوباره به انگلیسی بربردانده شدد و در نهایدت تفداوت موادود بدین نسدخه
فارسی و انگلیسی ارزیابی شد و از طریق فرایند مرور مکرر این تفاوتها بده حددابل ممکدن کداهح
-Achievement Task Value Scale

1
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یافت .پس آن ،مقیاس نهایی توسط پنجتن از اساتید بروه علوم تربیتی و روانشناسدی مدورد بررسدی
برار برفت و روایی محتوایی آن احراز بردید .همچنین بدرای رفدﻊ اشدکاالت احتمدالی در ترامده و
اطمینان از بابلفهم بودن پرسشنامه و همچنین برای بدرآورد واریدانس اهدت تعیدین حجدم نمونده،
بهصورت مقدماتی بین  37نفر از دانشجویان به صورت مقدماتی اارا شد و سه تا از بویه هدا کده تدا
حدودی برای دانشجویان مبهم بودند بصدورت روان تدر نوشدته شددند .پدس از توزیدﻊ و امدﻊآوری
پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 23و  LISREL 8/80تحلیل شدند .اهت بررسدی
روایی از روایی محتوایی ،تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی اعتبار مقیاس
از ریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
یافتههای پژوهش

برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی اسدتفاده شدد .شداخص کفایدت
نمونه برداری کایزر-میر-الکین ( )9KMOشاخصی است که مقادیر همبسدتگی مشداهده شدده را بدا
مقادیر همبستگی ازﺋدی مدورد مقایدسه برار می دهد .ابر اندازه  KMOباالتر از  3/03باشد میتوان
تحلیل عاملی را انجام داد و از کفایت نمونهبرداری برخوردار است (هومن .)9370،اندازه  KMOبرای
پرسشنامه ارزش تکلیف تحصیلی برابدر بدا  3/011و مشخصه ی آماری آزمون کرویت بارتلت 2برابدر
با  0233/30است که از لحاظ آماری معنادار است بنابراین بر پایه هدر دو مالک باال می توان نتیجده
برفت که اارای تحلیل عداملی در بروه مورد مطالعه بابل توایه است و بر پایده ایدن داده هدا مدی
توان به استخراج عامدل ها اطمینان کرد (.)KMO=3/011 ، X2=0233/30 ،P=3/3339
تحلیل عاملی اکتشافی :برای تعیین اینکه مقیاس ارزشدهی بده تکدالیف تحصدیلی از چندد
عامل تشکیلشده است ،از تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصدلی اسدتفاده شدد .یکدی از
بدیمی ترین و آسان ترین روش ها برای تعیین تعداد عامل ها مالک کیسر-بداتمن 3اسدت .در ایدن
روش تعداد عامل ها برحسب ارزش های ویژه یعنی مجموع مجذور بارهای عاملی متغیرها روی هدر
مولفه تعیین می شود به عبارت دیگر در این روش تعداد ارزش های ویژه ی بزرگ تر از یدو ،تعدداد
عامل ها را نشان می دهد (پاشا شریفی و شریفی .)173 :9319 ،بر اساس این روش ،هفت عامدل بدا
ارزش ویژه باالتر از یو به دست آمد؛ اما همچنان کده پاشاشدریفی و شدریفی ( )173 :9319اذعدان
1

- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
-Bartlett's test
3
- Kiser-Guttman criterion
2
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کردند روش کیسر باتمن به تعداد متغیرهای مواود در تحلیل حساس است ،بنابراین در این پژوهح
از نمودار سنگ ریزه ای کتل 9که از تعداد متغیرهای تحلیل تاثیر نمی پدذیرد؛ اسدتفاده شدد .در ایدن
روش مولفه های اصلی متوالی به تدریج واریانس کمتری را تبیین می کنندد .بدر اسداس روش کتدل
چهار عامل استخراج شد چرا که عوامل بعدی خیلی به همدیگر نزدیو و واریانس کمی را تبیین می
کردند استخراج چهار عامل عالوه بر نتایج تحلیل های آماری؛ مطابق با بنیاد نظری مقیداس حا در
نیز می باشد .در ادول ( )9ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده عوامل ببل و بعد از چرخح اراﺋه
شده است.
ادول  :9ارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای چهار عامل اصلی ارزش تکلیف تحصیلی

ارزش های ویژه اولیه
شاخص های آماری
عامل اول
عامل دوم
عامل سوم
عامل چهارم

کل
92/33
2/62
2/26
9/13

درصد
واریانس
32/13
6/19
3/16
3/39

درصد
تراکمی
32/13
31/79
13/00
33/07

مجموع مجذورات بارهای عاملی
استخراج شده بعد از چرخح
درصد
درصد
کل
تراکمی
واریانس
93/22
93/22
3/07
21/03
91/32
3/32
12/39
92/23
1/63
33/07
7/00
3/33

با تواه به ادول ( )9میتوان بفت  33/07درصد واریانس مقیاس ارزشدهی به تکالیف تحصیلی
با چهار عامل پیشنهادی تبیین میشود؛ که  93/22درصد آن را عامل اول 91/32 ،درصد را عامل
دوم 92/23 ،را عامل سوم و  7/00درصد را عامل چهارم تبیین میکند .عالوه بر ماتریس باال ،در
تحلیل عاملی اکتشافی ماتریس دیگری ظاهر می شود که ماتریس مؤلفه ها است و بار عاملی
سواالت با عامل استخراج شده را نشان می دهد ،در این ماتریس ابتدا یو عامل کلی ظاهر شد که
اکثر سواالت روی آن بار عاملی بابل مالحظه داشتند در پی آن عامل های دو بطبی ظاهر شدند که
همبستگی منفی و مثبت با عامل ها داشت لذا تفسیر عامل ها دشوار بردید .ترستون در این بونه
موارد چرخح عامل ها را برای رسیدن به یو ساختار ساده پیشنهاد می کند (پاشا شریفی و شریفی،
 .)179 :9319لذا برای تفکیو بهتر عامل ها از چرخح واریماکس استفاده شد .در ادول ()2
ماتریس بارهای عاملی و واریانس عامل مشترک بویه ها اراﺋهشده است.

- Cettls Scree plot

1
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ادول  .2رایب ماتریس بارهای عاملی و واریانس عامل مشترک بویه ها برای چهار عامل
بارهای عاملی ببل از چرخح

آیتم99
آیتم92
آیتم93
آیتم91
آیتم93
آیتم96
آیتم90
آیتم97
آیتم91

3/63
3/17
3/03
3/03
3/69
3/06
3/69
3/11
3/32

-3/93
3/10
3/33
3//93
-3/33
3/33
-3/33
3/29
3/36

3/23
3/39
-3/26
-3/23
3/17
-3/31
3/17
3/11
3/20

3/32
-3/91
-3/91
3/20
3/31
3/21
3/31
3/31
3/30

3/61
3/61
3/63
3/63
3/09
3/11
3/63
3/63
3/63

3/16
3/10
3/63
3/60
3/17
3/01
3/62
3/63
3/11

عامل سوم

عوامل

آیتم9
آیتم2
آیتم3
آیتم1
آیتم3
آیتم6
آیتم0
آیتم7
آیتم1
آیتم93

3/13
3/13
3/31
3/37
3/36
3/33
3/17
3/16
3/31
3/63

3/63
3/10
3/91
-3/92
-3/13
3/32
-3/30
-3/90
-3/21
-3/31

-3/333
-3/91
-3/29
-3/39
-3/93
-3/11
3/21
3/21
3/23
-3/36

3/90
3/91
3/39
3/12
3/27
3/20
-3/39
3/92
3/32
3/39

3/17
3/33
3/66
3/69
3/79
3/03
3/19
3/36
3/63
3/13

3/69
3/11
3/16
3/31
3/63
3/63
3/13
3/31
3/17
3/11

آیتم23
آیتم29
آیتم22
آیتم23
آیتم21
آیتم23
آیتم26
آیتم20
آیتم27
آیتم21

3/13
3/01
3/02
3/33
-3/33
3/63
3/03
3/69
3/62
3/67

3/96
-3/97
-3/19
-3/23
-3/12
-3/93
-3/92
3/333
-3/96
3/29

3/26
3/99
3/39
-3/23
-3/91
-3/17
-3/33
-3/91
-3/91
-3/27

-3/32
3/337
3/33
-3/93
3/32
-3/93
-3/33
-3/337
-3/96
-3/33

3/03
3/30
3/60
3/33
3/31
3/13
3/32
3/33
3/61
3/39

3/33
3/31
3/61
3/13
3/13
3/67
3/61
3/19
3/11
3/60

آیتم33
آیتم39
آیتم32
آیتم33
آیتم31
آیتم33
آیتم36
آیتم30
آیتم37

3/11
3/33
3/36
3/63
3/31
3/36
3/13
3/36
3/33

-3/29
3/91
3/23
3/31
3/22
3/93
3/32
-3/23
-3/23

3/26
3/21
3/90
3/37
3/31
-3/96
3/37
3/21
3/32

-3/93
-3/36
-3/36
-3/33
3/31
-3/30
3/337
-3/23
3/39

3/30
3/12
3/31
3/13
3/33
3/13
3/31
3/17
3/37

3/30
3/31
3/33
3/37
3/91
3/39
3/33
3/17
3/31

عامل اول

عاملاول

عاملدوم

عاملسوم

عامل چهارم

بارهای عاملی

واریانس عامل
مشترک

عامل چهارم

آیتم ها

بارهای عاملی استخراج شده پس از چرخح

عامل دوم

همانطور که مالحظه میشود  33/07درصد از واریانس ارزش تکلیف تحصیلی توسط چهار مؤلفه
تشکیل دهندهی بنیاد نظری مقیاس تبیین می شود .مالک انتخاب آیتم ها بر این اساس بود که
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بیشترین همبستگی را با عوامل زیربنایی خودداشته باشد یا همبستگی باالی  3/33داشته باشند
(حدابل  )3/33و آیتمی که بار عاملی آن از  3/33کمتر بود حذ می شد که تمامی آیتم ها در
عوامل خود همبستگی باالتر از  3/33داشتند .با بررسی آیتمهایی که در زیر عوامل برار برفتند عامل
اول شامل خرده مولفه ی اهمیت (ارزش موفقیت) ،عامل دوم شامل عالبه (ارزش درونی) ،عامل
سوم شامل سودمندی (ارزش بیرونی) و عامل چهارم شامل خرده مولفه ی هزینه شد .پس از چرخح
عوامل تحلیل آیتمها صورت برفت نتایج نشان داد ،تمامی آیتم های پرسشنامه در عامل خود دارای
بار عاملی مناسب (باالی  )3/33و در سایر عاملها بار عاملی کمی ( )r<±3/33داشتند ،در نتیجه هیچ
آیتمی حذ نشد .همچنین در ادول باال واریانس مشترک هر آیتم روی عامل مربوطه اراﺋه شده
است که نشان می دهد بین آیتم ها با مولفهی خود واریانس مشترک یا همپوشی زیادی واود دارد.
تحلیل عاملی تأییدی .برای تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهای مجذور کای ( ،)χ2دراه آزادی
( ،)dfشاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب ( ،)RMSEAشاخص برازندبی تطبیقی ( )CFIو
شاخص نرم شده برازندبی ( )NFIو شاخص ( )NNFIاستفاده بردید .نتایج اارای تحلیل عاملی
تأییدی نیز نشان داد که مدل پیشنهادی ساختار چهار عاملی ارزش تکلیف تحصیلی از برازش نسبت ًا
مناسبی برخوردار است (،RMSEA= 3/339 ،IFI=3/12 ،CFI=3/12 ،NNFI=3/13،NFI=3/71
 .) X2=9232/61 ،df=631این شاخص های برازش
شکل  .9رایب استاندار شده حاصل از اارای تحلیل عاملی تأییدی
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در سط  3/39معنادار می باشند .در شکل ( )9رایب استاندارد حاصل از تحلیدل عداملی تأییددی
ساختار چهار عاملی مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی را تایید می کنند.
پایایی آزمون :بهمنظور بررسدی پایدایی پرسشدنامه ارزشدهدی بده تکدالیف تحصدیلی از روش
همسانی درونی (آلفای کرونباخ) استفاده شد .ریب آلفای کل پرسشنامه ( )3/11و برای هر یدو از
خرده مقیاسهای اهمیت موفقیت ،ارزش درونی ،ارزش بیرونی و هزینه به ترتیب 3/70 ،3/73 ،3/00
و  3/73به دست آمد؛ این رایب نشانگر همسانی درونی و پایایی مناسب ابزار است .دریب آلفدای
کرونباخ در بروه پسران برابر با  3/12و بدرای دانشدجویان دختدر  3/11بده دسدت آمدد کده بویدای
همسانی درونی مناسب مقیاس ارزش تکلیف تحصیلی در هر دو انس می باشد.
بحث و نتیجهگیری

پژوهح حا ر با تواه به اهمیت ارزشدهی به تکالیف تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان،
با هد بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ارزش تکلیدف تحصدیلی در دانشدجویان کارشناسدی ارشدد
دانشگاه فردوسی انجام شد .با تواه به اینکه پرسشنامههای مواود بدون در نظر برفتن عامل هزینه
تدوینشده بودند؛ پرسشنامه ارزش تکلیف تحصیلی لو و همکداران ( )2392کده از اامعیدت بیشدتری
برخوردار است و مبتنی بر نظریه ادید انتظار-ارزش اکلز و همکداران اسدت ،بدرای انطبداب یدابی در
کشور و میان دانشجویان کارشناسی ارشدد مناسدب تشدخیص داده شدد .در پدژوهح حا در روایدی
محتوایی پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید بروه علوم تربیتی روانشناسی احراز بردید .نتدایج تحلیدل
عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل تشکیلدهنده پرسشنامه ارزش تکلیف تحصیلی شدامل  1عامدل
اهمیت ( 93سؤال) ،عالبه ( 1سؤال) ،سودمندی ( 93سؤال) و هزینه ( 1سؤال) و کل پرسشدنامه 37
سؤال است که رویهم  33/07درصد کدل واریدانس ارزش تکلیدف را تبیدین میکدرد .بدا تواده بده
شاخصهای تحلیل عاملی تأییدی نیز مدل  1عاملی از برازش خوبی برخوردار است .بارهدای عداملی
مقیاس در نسخه ایرانی نیز همانند نسخه اصلی ،دارای بار عاملی بابل مالحظده ای در مؤلفده هدای
خود بودند همچنین شاخص های نیکویی برازش نشان دادند که ساختار عاملی مقیاس از چهار مولفه
تشکیل شده است ،لذا این مدل از برازش مناسبی برخوردار است .بدرای بدرآورد پایدایی «پرسشدنامه
ارزش تکلیف تحصیلی» از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد آلفای کرونبداخ بدرای
کل مقیاس برابر با  3/11و برای هر یو از خرده مقیاسهای اهمیت ،عالبه ،سودمندی و هزینده بده
ترتیب  3/71 ،3/76 ،3/76و  3/01به دست آمد .نتایج پژوهح حا ر همسدو بدا یافتدههای طراحدان
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اصلی مقیاس با تکرار ساختار چهار عاملی ارزش تکلیف حمایدت الزم را از ماهیدت چندبعددی سدازه
ارزش تکلیف فراهم آورد .با تواه به رایب آلفدای کرونبداخ پرسشدنامه ارزش تکلیدف تحصدیلی از
پایایی مناسبی در اامعه دانشجویان ایرانی برخوردار است.
نتایج مطالعهی حا ر با یافتده طراحدان اصدلی آن (لدو و همکداران )2392 ،و نیدز بدا یافتدههای
پژوهحهای لوترل و همکاران ( )2331که مقیاسی مبتنی بر مددل نظدری اکلدز و همکداران ،بدرای
اندازهبیری ارزشدهی به درس ریا ی طراحی کردند ،همسو میباشد .در تبیین این یافته که مقیاس
طراحی شده در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی از همسانی درونی و اعتبدار بابدل ببدولی برخدوردار
است میتوان بفت که تفاوتهای فرهنگی و نژادی و تجارب بونابون در این مقیاس دخیل نبدوده و
مقیاس حا ر با تواه به الگوی زیربنایی تشکیلدهندهی آن در اامعه دانشجویان ایرانی نیز سداختار
خود را حفظ کرد .ساختار عاملی پرسشنامه ارزش تکلیف در بافتهدای فرهنگدی مختلدف از الگدوی
متشابهی پیروی میکند؛ ارزش تکلیف تحصیلی از عواملی است کده بدر انگیدزش یدادبیری و رفتدار
دانشجویان اثربذار است .در وابﻊ می توان بفت که در مقطﻊ تحصیالت تکمیلی از دانشجویان انتظار
می رود برای تکالیف خود (اعم از تکالیف آموزشی و پژوهشی) وبت ،انرژی و تالش زیادی را صدر
کنند .با تواه به مدل نظری اکلز ( )9173هر چه یو تکلیف برای فرد ارزش ذاتدی بیشدتری داشدته
باشد ،فرد در آن تکلیف دربیری بیشتری خواهد داشت و برای مسلط شدن به آن سدماات بیشدتری
به کار میبیرد و درنتیجه بهندرت کارهای خود را به تعویق میاندازد .با تواه به یافتههای حاصدل از
روایی محتوا ،تحلیل عاملی اکتشدافی وتأییددی پرسشدنامه ارزش تکلیدف تحصدیلی از ویژبدیهدای
روانسنجی مناسب برخوردار است لذا از این مقیاس میتوان بدرای بررسدی ارزشدهدی بده تکدالیف
تحصیلی دانشجویان ایرانی در زمینههای یادبیری و مشاوره تحصیلی استفاده کرد .یافته هدا مطالعده
حا ر بواه این است که برای اندازه بیری ارزش تکلیف تحصیلی بهتر است که مولفه هدای اهمیدت
موفقیت ،ارزش درونی ،ارزش بیرونی و هزینه باهم بصورت همزمان مورد استفاده برار بیرد .بدا نظدر
به یافتههای پژوهح پیشنهاد میشود اساتید ،عالبه و اشتیاب خود را به مطالب درسی نشان دهندد و
از عالیق خود برای دانشجویان صحبت نمایند تدا دانشدجویان از آنهدا الگدوبرداری نمایندد و ارزش
بیشتری به تکالیف خود باﺋل شوند؛ و همچنین اهمیت و رورت دروس را با تواده بده سدهمی کده
مطالب در زنددبی اداری و شدغل آینددهی دانشدجویان دارندد ،بیدان نمایندد و بدهاینترتیب عالبده
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دانشجویان به تکالیف تحصیلی را افزایح دهند .مشاوران تحصیلی نیز میتوانند عالبه دانشجویان را
به تحصیل و انجام تکالیف تحصیلی هدایت کنند.
سپاسگزاری :از دکتر شاو فانگ لین که پرسشنامه ارزش تکلیف تحصیلی را در اختیدار اینجاندب
برار دادند و نیز دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که در این تحقیق مشارکت داشتند ،کمال تشدکر
را دارم و از خداوند منان توفیقات روزافزون را برای آنان خواستارم.
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