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چکیده
یکی از راهکارهای اساسی کاهش طالق استفاده از خدمات مشاوره تعارضات زناشویی است .ولی خیلی از
زنان درآستانهی طالق انگیزه چندانی برای مشاوره ندارند .برای مشخص کردن این گروه از زنان در آستانه
طالق و ایجاد انگیزه مشاوره در آنها ،این پژوهش با هدف تدوین مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی
زنان در آستانهی طالق انجام گرفت .روش پژوهش پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان
در آستانه طالق استان همدان در سال  1398تشکیل دادهاند .شیوه نمونهگیری هدفمند است ،نمونه از بین
شهرهای استان همدان ،شهرستانهای همدان ،اسدآباد و بهار انتخاب شد .حجم نمونه  291نفر بود .برای پی
بردن به ساختار عاملی و روایی سازه ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی ،از
روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی استفاده شد .با انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفههای اصلی و
با چرخش واریماکس و استخراج نهایی ،سه عامل انتظار ،ابزار و ارزش به دست آمد ،این سه عامل درمجموع،
 78/94از واریانس کل سؤاالت مقیاس را تبیین نمود .ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسها برای عامل انتظار
 ،0/ 95برای ابزار  0/96و برای ارزش  0/94و برای نمره کل پرسشنامه نیز  0/95برآورد شد که نشاندهنده
پایایی مناسب گویههای مقیاس بود .تحلیل عاملی تائیدی و شاخصهای آن نیز بیانگر برازش مطلوب مقیاس
بود و نشان داد همبستگی بین سؤاالت و سازه در این مدل سه عاملی مورد تأیید است .با توجه به نتایج پژوهش
میتوان گفت این نسخه مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در بین زنان در آستانهی طالق از پایایی و
روایی کافی برخوردار است و میتوان از آن در موقعیتهای مختلف مشاورهی تعارضات زناشویی و
فعالیتهای پژوهشی استفاده کرد.
 .1دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
kiiumars@yahoo.com
 .3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،گروه مشاوره ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
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واژگان کلیدی :ویژگیهای روانسنجی ،انگیزه مشاوره ،تعارضات زناشویی ،طالق

مقدمه
یکی از معضالت بشر در جامعه امروزی فروپاشی خانواده و طالق است ،طالق یک مسئله
جهانی است که توسط متخصصین مختلف و سازمانهای بینالمللی موردتوجه قرارگرفته
است (صالح و لوپیسینی .)2017،1طالق مشکالت زیادی را برای زنان مطلقه ،فرزندان،
خانواده اصلی او و جامعه ایجاد میکند ،نتایج پژوهش مکوننن و اَبیب )2015( 2که به شیوه
کیفی درزمینه تجربهی زیسته زنان مطلقه در کشور اتیوپی انجامگرفته است نشان میدهد:
طالق در بین زنان مطلقه موجب بروز حس خودسرزنشگری و غم ،مشکالت اقتصادی و
اجتماعی ،مشکالت روانشناختی مانند استرس ،اضطراب ،عدم قطعیت ،بالتکلیفی و احساس
شکست در آنان میگردد .پژوهش طاهری بنچناری ،آقاجانی مرساء و کلدی ( )1397نشان
داد طالق منجر به تغییر ساختار خانواده ،داغ ننگ ،افت تحصیلی و مشکالت عاطفی
فرزندان ،احساس طرد شدن ،احساس خسران در زندگی مشترک و بروز نوعی از خود
بیگانگی و فردگرایی برای زنان مطلقه میگردد.
منشأ طالق تعارضات زناشویی است (کامینگز )994 ،3تعارضات زناشویی را پیوستاری
از اختالف در تعامالت بین فردی میداندکه به رفتارهای خصومتآمیز ،مخالفتآمیز و
تنشزا منجر میشود (فروساکیس .)2010،4آسیبهای تعاملی بین زن و شوهر نیز از عواملی
هستند که موجب ایجاد تعارض و اختالف بین زوجین میشوند و از میزان سازگاری و
رضایت آنها در زندگی مشترک کاسته میشود (روحی و همکاران .)1396 ،پژوهشهای
انجام گرفته درزمینه عوارض تعارضات زناشویی نشان میدهد که تعارضات زناشویی
تأثیرات زیانباری بر سالمت جسم ،روان و خانواده میگذارد (فینچام .)2003 ،5از جمله
مواردی که میتواند با تعارضات زناشویی مرتبط باشد ،سکوت زناشویی است .سکوت
زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکالت زناشویی و پذیرش
منفعالنه تعارضات (رضایی و رسولی .)1398 ،اما همین زنان وقتی فشارهای ناشی از
1. Saleh & Luppicini
2. Mekonnen & Abebe
3. Cummings
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تعارضات افزایش مییابد برای رهایی از این فشارها به جای تالش برای حل اختالف فیمابین
به فکر طالق و جدایی میافتند ،حال آنکه نیاز واقعی آنها رجوع به مشاور تعارضات زناشویی
است ،در حال حاضر بنا به ضرورت کاهش طالق ،دولت امکانات و برنامههای خوبی را در
زمینه خدمات مشاوره تعارضات زناشویی فراهم کرده است ،ولی خیلی از زنان در آستانه
طالق آماده استفاده از این خدمات نیستند و بخش عمده هزینههای صرف شده به هدر رفته
و تاثیری بر کاهش طالق ندارد ،لذا آمار طالق همچنان روند صعودی دارد (مرکز آمار
ایران .)1397 ،نقطه کانونی درک این عدم توفیق در فعالیتهای پرهزینه مشاورهای برای
کاستن از طالق در مفهومی تحت عنوان انگیزش نهفته است.
به نظر میرسد زنان درآستانه طالق فکر میکنند با طالق به رهایی و آزادی از رنج
زندگی پُرتنش کنونی میرسند ،لذا انگیزه چندانی برای مشاوره تعارضات زناشویی ندارند،
نتایج پژوهش حسینی نثار و همکارانش ( )1395نشان داد هر چه تصور مثبت از پیامدهای
طالق افزایش یابد میزان گرایش به طالق نیز افزایش مییابد .پژوهش زارعی و همکاران
( )1393نیز نشان داد یکی از علل شتاب و عجله درگرفتن طالق در این زنان ،تصور غلطی
است که از دنیای بعد از طالق و احساس رهایی در آن دارند ،این افراد در یادآوری فرآیند
طالق و باورهای پیشین خود ،فکر میکردند طالق منجر به آزادی و رهایی آنها میشود،
حتی این باور بستر تصمیم آنها را برای جدایی به وجود آورده بود .با این بیانات ضرورت
دارد قبل از انجام مشاوره تالش شود تا از وضعیت انگیزه مشاوره این زنان آگاهی حاصل
شود تا تدابیر الزم در جهت ایجاد انگیزه مشاوره و یا انجام مشاوره اتخاذ گردد .لذا مشاوران
تعارضات زناشویی نیاز به ابزاری کارآمد دارند تا به سنجش وضعیت انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی در این گروه اجتماعی بپردازند .واژه انگیزه از کلمه التین « »Moverبه
معنای حرکت گرفتهشده است ،نقطه کانونی درک رفتارهای فرد در مفهومی تحت عنوان
انگیزش نهفته است که به مجموعهای از خواستهها ،اهداف ،نیازها ،ارزشها و هیجانات
اطالق میشود که شروع ،جهت ،شدت ،استمرار و کیفیت رفتار را توضیح میدهد (ونتزل و
میل.)2016 ،1
درخشان و همکاران ( )1396در پژوهش خود تحت عنوان ساخت ،اعتباریابی ،روا
سازی و هنجاریابی پرسشنامه انگیزش تحصیلی حالتی رویکردهای انگیزشی را به چهار دسته
1. Wentzel & Miele

/ 176

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،39بهار 1399

تقسیم کردهاند :الف -رویکرد مبتنی بر نیازها :نیازها میتوانند توسط فرآیندهای درونی فرد
برانگیخته شوند ،ولی بیشتر احتمال دارد که با فشارهای محیطی موقعیت مرتبط باشند ،طبق
نظر موری 1967 1فشارهای محیطی به دو صورت آلفا 2که بیانگر واقعیت عینی بافت محیط
است و بتا 3که نشاندهندهی ادراک خاص فرد از بافت محیط است بر فرد تاثیر میگذارند
(پینتریچ و شانک .)20114ب -رویکرد مبتنی بر رویدادهای بیرونی :بر اساس این رویکرد
5

انگیزش انسان وابسته به کسب تقویت و اجتناب از تنبیه قرار دارد و لذتجوئی روانشناختی
اساسیترین اصل انگیزشی است ،ج ـ رویکرد مبتنی بر هیجان :هیجانات به نحوی واکنش
سازگارانهی ما را به رویدادهای زندگی تنظیم کرده و به دو صورت با انگیزش ارتباط دارند:
اوالً هیجانها یک نوع انگیزه هستند و مانند همهی انگیزههای دیگر(مانند شناختها و نیازها)
رفتار را نیرومند میسازند ،دیگر اینکه هیجانها مانند یک سیستم «نمایش» عمل میکنند و
نشان میدهند که سازگاری فرد چقدر خوب یا بد پیش میرود ،هیجانات وضعیت انگیزشی
فرد را از طریق شادی ،غم ،نشاط ،تنفر و خشم نشان میدهند (ریو ،2015 ،به نقل از درخشان،
سیف ،کیامنش و احدی )1396 ،و د ـ رویکردهای شناختی :نظریههای شناختی معاصر بر
ساختارهای ذهنی و سازماندهی تجارب و خودپندارهها تاکید دارند ،لذا انگیزش حاصل
باورهای آموخته شده فرد درباره ارزشمندی فردی ،تواناییها و قابلیتهای خود ،اهداف و
انتظارات فرد برای کسب موفقیت یا شکست و احساسات مثبت و منفی (کنجکاوی و
اضطراب) ناشی از فرآیند خود ارزشیابی دانسته میشود (مک کومبز ـ پاپ ،2002 ،6ترجمه
ابراهیمی قوام.)1396 ،

متخصصین حوزه انگیزش دو نوع انگیزه را شناسایی کردهاند -1 :انگیزه بیرونی:
هنگامیکه فرد کاری را برای دریافت پاداش و رسیدن به فایدهای غیر از خود موضوع انجام
میدهد ،دارای انگیزه بیرونی است ،مانند فردی که تحصیل مینماید تا در آینده به شغل
خوبی دست یابد -2 ،انگیزه درونی :فریچایلد ،هورستز ،فینی و بارون )2005( 7معتقدند
1. Murray
2. Alpha
3. Beta
4. Pintrich & Shunk
5. Psychological hedonism
6. McCombs & Pope
7. Fairchild, Horsts, Finney & Barron
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انگیزش درونی یعنی تحریک شدن و تعقیب کردن یک فعالیت ،صرفاً به دلیل لذت و
ارضایی که از خود آن فعالیت برمیخیزد .بهبیاندیگر در انگیزش درونی شخص از فرآیند
انجام کار لذت میبرد (دسی و ریان.) 1985 ،1
به نظر ویگ فیلد و اکلس )2000( 2یکی از نظریههای شناختی که تعامل بین انگیزش
درونی و بیرونی را به بهترین صورت تبیین مینماید نظریه «انتظار -ارزش» ویکتور وروم

3

( )1964است .ونگ )2004( 4معتقد است از بین نظریههای فرآیندی انگیزش ،نظریه انتظار-
ارزش مقبولیت زیادی یافته است ،زیرا این نظریه به ارزشی که افراد برای پاداشهای
اجتماعی و سازمانی قائل میشوند ،پاداش درونی در کار ،ارتباط میان عملکرد مطلوب و
پاداش با ارزش ،اطمینان از اینکه فرد از توانایی دستیابی به سطوح مورد انتظار عملکرد
برخوردار است ،میپردازد .نظریه انتظار -ارزش بر این فرض اساسی استوار است که وجود
انگیزه و تالشهای افراد در هر نوع فعالیت به انتظار آنها برای موفقیت پس از تالش و
ارزشی که برای این موفقیت قائل هستند وابسته است (اسالوین .)2006 ،متغیرهای اساسی
نظریه وروم عبارتند از :انتظار ابزار و ارزش انتظار عبارت است از احتمال حصول نتیجه پس
از حدود معینی از تالش ،ابزار یا وسیله عبارت است از اعتقاد فرد به اینکه نتیجه برای فرد
سودمند و پاداشدهنده است و ارزش به این معنا است که پاداش نهایی تا چه میزان برای
انجامدهنده فعالیت ارزشمند است (محمدی ،ونکی و محمدی.)1391،
در این نظریه به فرآیندهای درونی رفتار انگیزشی توجه میشود ،این نظریه با توجه به
تأکید بر فرآیندهای شناختی درانگیزش به تفاوتهای فردی در انگیزش نگاه ویژه دارد ،به
معنای دیگر در هر انسان ترکیبی منحصربهفرد از سه عامل انگیزشی انتظار ،ابزار و ارزش
وجود دارد ،لذا این تئوری به تبیین محتوا یا تفاوت نیازهای افراد نمیپردازد ،بلکه به این
نکته مهم تمرکز دارد که :افراد در محیطهای کاری خود را درگیر انجام کارهایی میکنند
که انتظار دارند (فکر میکنند) بهترین و با ارزشترین نتایج را نصیب آنها مینماید (قلیپور،
.)1396

1. Deci& Ryan
2. Wigfield & Eccles
3. Victor Vroom
4. Wang

/ 178

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،39بهار 1399

گرچه در مطالعه منابع مربوط به انگیزش به دلیل عدم وجود پژوهش مشابه ،مطلبی یافت
نشد ولی در پژوهشهای دیگر کارآمدی باالی نظریه انتظار -ارزش در انگیزه مورد حمایت
قرارگرفته است ،برای نمونه پژوهش محمدی ،ونکی و محمدی ( )1391تحت عنوان تأثیر
بکارگیری برنامه انگیزشی مبتنی بر نظریه انتظار -ارزش توسط سرپرستاران بر رضایت
بیماران نشان داد :پس از اعطای پاداشهای با ارزش(بهعنوان عامل برانگیزان) عملکرد
مراقبتی پرستاران ارتقاء یافت که درنهایت به افزایش رضایت بیماران منجر شد ،در این
پژوهش نقش مهم پاداشها و مدیریت صحیح پاداشها در ایجاد انگیزه و عملکرد بهتر
پرستاران مشاهده شد .پژوهش دوناهو ،پیازا،گریفین و فیتزپاتریک  )2008(1نیز نشان داد
پرستاری که خودشان را توانمند در انجام وظیفه شغلی درک میکند ،احتمال بیشتری وجود
دارد که عملکردهای شغلی مؤثرتری را نشان بدهد ،این با عامل انتظار در نظریهی وروم
همسو است ،همهی این عوامل به تقویت رابطه تالش و عملکرد و تقویت رابطه عملکرد با
پاداش ،افزایش تالش و عملکرد ،ارئه مراقبت بهتر توسط پرستار و افزایش رضایت بیماران
کمک مینماید.
در زمینه تحصیلی نیز نتایج پژوهش هولمن ،بارون ،کوزویچ و الزوفسکی )2016( 2نشان
داد استفاده از الگوی انگیزشی انتظار -ارزش موجب بهبود انگیزش تحصیلی (درونی-
بیرونی) ،اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی بهتر در درس ریاضی در دانشآموزان گروه
آزمایشی گردید .همچنین پژوهش آتشروز ،نادری ،پاشا ،افتخار صعادی و عسگری
( )1397که بهمنظور بررسی تأثیر الگوی انگیزشی انتظار -ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی
وبیرونی ،اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی انجام گرفت نیز همین نتیجه
بدست آمد.
نکته مهم دیگر در اهمیت و قوت نظریه انتظار -ارزش وروم آن است که این نظریه یکی
از مبانی نظری مدل انگیزشی کِلِر )1975( 3که از جامعترین الگوهای انگیزشی است
قرارگرفته است ،این الگو جزء الگوهای تعاملی محور است ،الگوی تعاملی محور اساسی
مناسب را برای فهم یا تبیین انگیزش انسانی فراهم مینماید ،در این رویکرد چنین فرض
میشود که ارزشهای انسانی و تواناییهای ذاتی انسان ،هم از شرایط محیطی تأثیر میگیرند
1. Donahue, Piazza, Griffin & Fitzpatrick
2. Hulleman, Barron, Kosovich & Lazowski
3. Keller
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و هم بر شرایط محیطی اثر میگذارند (کِلر .)2010،بنابراین نظریه انتظار -ارزش وروم به
دلیل ،تبیین قوی انگیزش درونی و بیرونی ،پژوهشهای انجامگرفته بر مبنای آن ،بهعنوان
مبنای نظری پژوهش حاضر جهت تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی قرارگرفته است .هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس انگیزه
مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانهی طالق بود .سوال اساسی پژوهش عبارت بود از
اینکه که ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه
طالق کداماند؟ این مقیاس سنجش انگیزه مشاوره تعارضات زناشوئی میتواند ابزار مناسبی
برای کمک به مشاوران و روانشناسان حوزه تعارضات زناشویی برای تعیین سطح بهینه
مداخله (ایجاد انگیزه و یا شروع درمان تعارضات بین زوجین) در زنان در آستانه طالق باشد.

روش
روش پژوهش پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان در آستانه طالق استان
همدان در سال  1398تشکیل دادهاند .شیوه نمونهگیری هدفمند بود ،و از بین شهرهای استان
همدان ،شهرستانهای همدان ،اسدآباد و بهار انتخاب شد .روش آماری این پژوهش تحلیل
عاملی اکتشافی 1و تائیدی بود .بر اساس اینکه کالین )2010( 2نمونههای  200نفری را برای
تحلیل عاملی اکتشافی مناسب میداند و با توجه به توان  ،0/8احتمال خطای  0/5و تعداد
نشانگرها ،اندازه نمونه برای تحلیل عاملی اکتشافی در مطالعه حاضر ( 210نفر) تعیین گردید.
همچنین برای احتساب احتمال ریزش 10،درصد به این نمونه افزوده شد و درنهایت آزمون
برای  231نفر برای تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی  291نفر از بین زنان در آستانه طالق با
سهم شهرستان همدان  160نفر (هر منطقه  80نفر) ،شهرستان بهار  50نفر و شهرستان اسدآباد
 81نفر بهعنوان نمونه پژوهشی انتخاب گردید .پس از تکمیل مقیاسها ،برخی از مقیاسها
که به الگوی یکسانی پاسخدادهشده و یا ناقص بود کنار گذاشته شد و در نهایت از این تعداد
 262مقیاس که بهطور کامل تکمیلشده بود وارد تحلیل گردید.
ابزار پژوهش :جهت تعیین ویژگیهای روانسنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات
زناشویی ،مقیاسی تحت عنوان «مقیاس سنجش انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی» تهیه
گردید ،فرآیندهای تهیه این مقیاس بدین شرح بود الف -فرآیند طراحی گویهها :با عنایت
1. Exploratory Factoranalysis
2. Kline
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به جایگاه انگیزه درونی و بیرونی در ایجاد انگیزه و تعامل بین انگیزش درونی و بیرونی با
استناد به نظریه انتظار -ارزش (ویگ فیلد و اکلس ،)2000،پژوهشهای مرتبط با این تئوری
انگیزشی که کارآمدی آن را موردحمایت قرار داده و با الهام از نظریهی انگیزشی کِلِر
( )2008که یکی از مبانی نظری خود را نظریه انتظار -ارزش وروم انتخاب نموده است،
نظریهی انتظار_ارزش وروم بهعنوان مبنای نظری این مقیاس انتخاب گردید ،آنگاه بامطالعه

دقیق نوشتههای ویکتور وروم ،تعریف انگیزه و سه سازه ،انتظار ،ابزار و ارزش ،در این نظریه
انگیزشی احصاء و برای عملیاتی کردن این سه سازه ،مادههای قابلمشاهده و اندازهگیری از
این مطالعات استخراج گردید ،در این مرحله  40گویه تهیه گردید (برای سازه انتظار 15
گویه ،برای سازه ابزار  12گویه و برای سازهی ارزش  13گویه) .ب -فرآیند غربالگری و
اعتباربخشی به گویه ها :در این مرحله  40گویه طراحیشده در مرحله طرح گویه ها ،توسط
 5تن از اساتید متخصص روانشناسی و مشاوره مورد تحلیل قرار گرفت ،این متخصصین
میزان تناسب هر ماده را با سازههای سهگانه بر اساس یک طیف  5درجهای از «صفر به معنای
ال مناسب است» ارزیابی نمودند .پس از بررسیهای این
ال مناسب نیست تا  5به معنای کام ً
اص ً
گروه متخصص 10 ،گویه از گویههای پیشنهادی حذف و مقیاس مذکور با  30گویه طراحی
و برای مراحل بعدی آماده شد ،سپس جهت تعیین میزان سهولت فهم گویهها این مقیاس 30
گویه از طرف مشارکتکنندگان ،اجرای مقدماتی روی  25نفر از زنان در آستانهی طالق
انجام گرفت ،در این مرحله نیز  8گویه که ازنظر پاسخگویان به لحاظ قابلیت فهم دارای
اشکال بود حذف گردید و بدین ترتیب نسخهی اولیهی این مقیاس شامل  22گویه تهیه شد.
در مرحله آخر ،انجام تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی با نمونهای مشتمل بر  262نفر از زنان
در آستانهی طالق به حذف  3گویه که بار عاملی کمتر از  0/50داشتند منجر شد ،لذا نتیجه
نهایی تحلیل عاملی دربرگیرنده  19ماده بود که درمجموع  0/79از واریانس کل را تبیین
نمود .در پژوهش حاضر ضریب پایایی  0/95برای کل آزمون به دست آمد .ج -فرآیند
تکمیل مقیاسها توسط مشارکتکنندگان :مکان تکمیل این مقیاس بنیاد صیانت از خانواده
شهر همدان و مراکز بهزیستی شهرستانهای همدان ،اسدآباد و بهار از شهرهای استان همدان
بود ،تکمیل مقیاس پس از هماهنگی الزم با مسئولین ذیربط و رعایت مالحظات اخالقی از
قبیل رعایت اصل آزادی زنان در آستانهی طالق مشارکتکننده در تکمیل مقیاسها ،رعایت
حُرمت آنها و اطمینان دادن به آنها ازنظر محرمانه بودن اطالعات حاصل از تکمیل این
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گویهها ،فرآیند به انجام رسید .شیوهی تکمیل مقیاس به این صورت بود که پس از توجیه
اولیه زنان ارجاع دادهشده از طریق دادگستری جهت انجام مشاوره تعارضات زناشویی و
کسب اجازه از آنها جهت همکاری در تکمیل مقیاسها و توضیح مختصر درباره اهمیت
تکمیل این مقیاسها در کمک به زنان در آستانهی طالق ،یک عدد مداد و مقیاس توسط
یکی از مشاورین که بهعنوان دستیار و یاور پژوهشگر در این مرحله همکاری میکرد ،به
مشارکتکنندگان داده شد و پس از تکمیل ،مقیاس در همان محل از آنها جمعآوری
گردید.

نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی :در تحلیل دادههای این پژوهش بهمنظور بررسی اینکه ویژگیهای
روانسنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی کدماند؟ از روش آماری تحلیل عاملی
اکتشافی با چرخش واریماکس 1و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد .جهت انجام تحلیل
عاملی اکتشافی ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر نمونه تحقیق و حصول اطمینان از کفایت
حجم نمونه آزمون شاخص کفایت نمونهبرداری ( )KMO2اجرا گردید و ازآنجاکه
همبستگی بین گویههای آزمون زیربنای تحلیل عوامل است ،برای اینکه مشخص شود
همبستگی بین متغیرها برابر با صفر نیست از آزمون کرویت بارتلت 3به شرح ذیل استفاده شد:
جدول  .1شاخصهای کفایت نمونهگیری و آزمون کروویت بارتلت برای مقیاس انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی
نوع استخراج

کفایت نمونهگیری

آزمون بارتلت

کای اسکوئر () ꭓ

سطح معنیداری

استخراج اولیه

0/925

3149/19

0/1001

استخراج نهایی

0/927

3020/42

0/001

()KMO

2

مطابق جدول  ،1مقدار شاخص کفایت نمونهگیری برای استخراج عوامل اولیه و نهایی
به ترتیب  0/925و  0/927به دست آمد .این مقادیر با ارزش بیش از  0/6نشانگر کفایت حجم

1. Varimax Rotate Eigenvalue
2. Kaiser, Meyer & Olkin
3. Bartletts Test of Sphricity
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نمونه هست .همچنین ،مقدار آماره کای اسکوئر در سطح  0/001معنیدار است؛ بنابراین
دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب میباشند.
جدول  .2درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش در استخراج اولیه و نهایی
استخراج اولیه
عوامل

استخراج نهایی

ارزش

درصد تبیین

درصد

ارزش

درصد تبیین

درصد

ویژه

واریانس

تجمعی

ویژه

واریانس

تجمعی

اول

5/62

25/55

25/55

5/62

29/56

29/56

دوم

5/22

23/71

49/26

4/97

26/14

55/7

سوم

4 /4

20

69/26

4/42

23/24

78/94

چهارم

1 /4

6/34

75/6

براساس نتایج جدول  2عوامل نهفته مقیاس با روش عاملهای اصلی و چرخش
واریماکس استخراج گردید .در مدل ابتدایی  4عامل با توجه به تعداد ارزشهای ویژه باالتر
از یک به دست آمد .ارزشهای ویژه برای عاملها پس از چرخش به ترتیب عبارت از ،5/62
 4/4 ،5/22و  1/4به دست آمد که هرکدام به ترتیب مقدار  20 ،23/71 ،25/55و  6/34درصد
از واریانس و درمجموع  75/6درصد از واریانس کل متغیرهای آزمون را تبیین کردند .با
بررسی میزان اشتراک هرکدام از گویهها مشخص شد که گویههای  5 ،4و  9دارای میزان
اشتراک و بار عاملی پائین (کمتر از  )0/5بودند ،لذا تصمیم به حذف این گویهها از مقیاس
گرفته شد .پس از حذف این گویه ها ،با  19گویه باقیمانده مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی به
روش عامل های اصلی و با چرخش واریماکس انجام گرفت .در استخراج نهایی ،سه عامل
به دست آمد که درمجموع  78/94درصد از واریانس کل گویههای مقیاس را تبیین نمودند.
جدول  .3بارهای عاملی گویههای مقیاس بر روی مؤلفههای استخراجشده نهایی
ردیف

متغیر آشکار (شاخصها)

1

برای حل اختالف با همسرم ،امید اصلی
من به کمک مشاور ازدواج و خانواده

نام

میزان

عامل

اشتراک

ارزش

0/68

عاملهای استخراجشده
اول
0/78

دوم
0/11

سوم
0/26

است.
کمک خواستن از مشاور ازدواج و
2

خانواده ،برای حل مشکل خود و همسرم
را عاقالنهتر از طالق میدانم.

ابزار

0/88

0/26

0/18

0/89
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زندگی مشترکم آنقدر برای من با -
3

ارزش است که برای نجات آن حاضرم

ارزش

0/67

0/73

0/25

0/26

از هر کمک مشاورهای استفاده کنم.
استفاده از مشاوره ازدواج و خانواده با
4

همسرم ،راه مناسبی برای حل مشکالت

--

--

--

--

--

خودم و او نیست.
آنقدر عصبانی هستم که در هیچ
5

شرایطی نمیخواهم حتی باوجود
مشاوره مؤثر ،به زندگی با همسرم ادامه

--

--

--

--

--

بدهم.
حتماً برای حل مشکل با همسرم از
6

مشاوره ازدواج و خانواده استفاده خواهم

ارزش

0/77

0/81

0/27

0/20

کرد.
مشاور متخصص بهتر از من میتواند
7

تشخیص بدهد برای حل اختالف با
همسرم ،از مشاور ه استفاده کنم یا طالق

انتظار

0/83

0/26

0/86

0/14

بگیرم.
چون تصمیم درباره جدایی و طالق،
8

تصمیمی مهم و پرخطر است ،برای
انجام آن باید با یک صاحبنظر

ارزش

0/72

0/74

0/35

0/22

مشورت کنم.
9
10
11

مشکالت بین من و همسرم بههیچوجه
قابلحل نیست.
هیچ اقدامی بهجز طالق را برای حل
مشکل خود و همسرم مناسب نمیدانم.
هیچ راهی برای ادامه زندگی و ایجاد
صلح و سازش با همسرم را نمیشناسم.

--

--

--

--

--

انتظار

0/86

0/26

0/87

0/18

انتظار

0/78

0/27

0/82

0/19

من برای ادامه زندگی با همسرم از
12

خدمات مشاوره ازدواج و خانواده

ابزار

0/88

0/21

0/12

0/91

استفاده میکنم.
استفاده از خدمات مشاوره ازدواج و
13

خانواده ،برای حل اختالف بین من و
همسرم سودمند است.

ابزار

0/89

0/19

0/20

0/90
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هرچقدر هزینه الزم باشد میپردازم ،تا
14

از مشاوره برای حل اختالف با همسرم

ارزش

0/72

0/77

0/33

0/11

استفاده کنم.
از هر طریقی برای سازش و ادامه
15

زندگی مشترک با همسرم تالش خواهم

ابزار

0/82

0/24

0/16

0/86

کرد.
برای حل اختالف با همسرم هرچند
16

17

جلسه الزم باشد ،از مشاورهی ازدواج و
خانواده استفاده میکنم.
هر تکلیفی را که مشاور ازدواج و
خانواده برای حل مشکل بین من و

ارزش

ابزار

0/77

0/79

0/81

0/17

0/26

0/12

0/23

0/87

همسرم بدهد ،انجام میدهم.
مایلم برای تصمیمگیری درباره ادامه یا
18

عدم ادامه زندگی با همسرم از مشاور

انتظار

0/78

0/40

0/75

0/23

ازدواج و خانواده مشورت بگیرم.
19
20

منبعد از طالق دوران بسیار خوبی را
خواهم داشت.
با طالق همهی مشکالت من حل خواهد
شد.

ارزش

0/75

0/77

0/35

0/17

ارزش

0/76

0/78

0/35

0/16

راههای زیادی برای سازش وجود دارد
21

که مشاور خانواده و ازدواج میتواند

انتظار

0/80

0/34

0/81

0/14

آنها را به من نشان بدهد.
22

در هیچ شرایطی مایل به ادامه زندگی با
همسرم نیستم.

انتظار

0/84

0/28

0/86

0/10

در جدول  3بارهای عاملی هرکدام از گویههای مقیاس روی سه عامل استخراجشده
مشخصشده است .مالک تخصیص هر گویه به عامل مربوطه ،بار عاملی بزرگتر از 0/5
بود .پس از تعیین عاملهای استخراجشده ،نامگذاری عاملهای بر مبنای نظریه انتظار -ارزش
وروم نجام گرفت .بر این اساس گویه های  19 ،16 ،14 ،8 ،6 ،3 ،1و  20به عامل ارزش،
گویههای  15 ،13 ،12 ،2و  17به عامل ابزار و گویههای 21 ،18 ،1011 ،7و  22به عامل
انتظار اختصاص یافتند.
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جدول  .4میانگین ،انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ برای سه خرده مقیاس
ابعاد تحقیق

سؤاالت

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

ارزش

20 19 ،16 ،14 ،8 ،6 ،3 ،1

27/28

9/05

0/944

ابزار

17 ،15 ،13 ،12 ،2

17/03

6/08

0/957

انتظار

22 ،21 ،18 ،11 ،10،7

18/88

7/51

0/952

نمره کل مقیاس

---

63/19

18/89

0/953

جدول  4میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات
زناشویی را نشان میدهد .ضریب آلفای کرونباخ عاملهای مقیاس برای عامل انتظار /952
0برای عامل وسیله  0/957و برای عامل ارزش  0/944به دست آمد .همچنین ضریب آلفا
برای نمره کل مقیاس نیز  0/953حاصلشده است که نشاندهنده پایایی مناسب گویه های
مقیاس است.
تحلیل عاملی تأییدی :بهمنظور تأیید متجانس بودن گویههای این مقیاس ازنظر محتوا و ابعاد
زیربنایی ساختار سه عاملی بهدستآمده بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی ،از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد.
جدول  .5بارهای عاملی و سطح معناداری مربوط به مؤلفههای مقیاس در تحلیل عاملی تأییدی
متغیرهای
ردیف

متغیر آشکار (شاخصها)

بار

پنهان

عاملی

عاملها

استاندارد

خطای
استاندارد

آماره
t

PValue

برای حل اختالف با همسرم ،امید اصلی
1

من به کمک مشاور ازدواج و خانواده

ارزش

0/77

0/051

15/00

0/001

است.
کمک خواستن از مشاور ازدواج و
2

خانواده ،برای حل مشکل خود و همسرم را

ابزار

0/93

0/018

51/67

0/001

عاقالنهتر از طالق میدانم.
زندگی مشترکم آنقدر برایم با ارزش
3

است که برای نجات آن حاضرم از هر

ارزش

0/79

0/039

20/31

0/001

کمک مشاورهای استفاده کنم.
استفاده از مشاوره ازدواج و خانواده با
4

همسرم ،راه مناسبی برای حل مشکالت
خودم و او نیست.

--

--

--

--

--
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متغیرهای
ردیف

متغیر آشکار (شاخصها)

بار

پنهان

عاملی

عاملها

استاندارد

خطای
استاندارد

آماره
t

PValue

آنقدر عصبانی هستم که در هیچ شرایطی
5

نمیخواهم حتی باوجود مشاوره مؤثر ،به

--

--

--

--

--

زندگی با همسرم ادامه بدهم.
6

حتماً برای حل مشکل با همسرم از مشاوره
ازدواج و خانواده استفاده خواهم کرد.

ارزش

0/90

0/023

38/91

0/001

مشاور متخصص بهتر از من میتواند
7

تشخیص بدهد برای حل اختالف با
همسرم ،از مشاور ه استفاده کنم یا طالق

انتظار

0/89

0/019

46/74

0/001

بگیرم.
چون تصمیم درباره جدایی و طالق،
8

تصمیمی مهم و پرخطر است ،برای انجام

ارزش

0/89

0/022

40/23

0/001

آن باید با یک صاحبنظر مشورت کنم.
9
10
11
12

مشکالت بین من و همسرم بههیچوجه
قابلحل نیست.
هیچ اقدامی بهجز طالق را برای حل
مشکل خود و همسرم مناسب نمیدانم.
هیچ راهی برای ادامه زندگی و ایجاد صلح
و سازش با همسرم را نمیشناسم.
من برای ادامه زندگی با همسرم از خدمات
مشاوره ازدواج و خانواده استفاده میکنم.

--

--

--

--

--

انتظار

0/85

0/031

27/26

0/001

انتظار

0/82

0/038

21/58

0/001

ابزار

0/92

0/022

41/82

0/001

استفاده از خدمات مشاوره ازدواج و
13

خانواده ،برای حل اختالف بین من و

ابزار

0/91

0/02

45/55

0/001

همسرم سودمند است.
هرچقدر هزینه الزم باشد میپردازم ،تا از
14

مشاوره برای حل اختالف با همسرم

ارزش

0/80

0/038

21/13

0/001

استفاده کنم.
15

از هر طریقی برای سازش و ادامه زندگی
مشترک با همسرم تالش خواهم کرد.

ابزار

0/89

0/034

26/26

0/001

برای حل اختالف با همسرم هرچند جلسه
16

الزم باشد ،از مشاورهی ازدواج و خانواده
استفاده میکنم.

ارزش

0/87

0/029

29/83

0/001
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متغیرهای
ردیف

متغیر آشکار (شاخصها)
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بار

پنهان

عاملی

عاملها

استاندارد

خطای
استاندارد

آماره
t

PValue

هر تکلیفی را که مشاور ازدواج و خانواده
17

برای حل مشکل بین من و همسرم بدهد،

ابزار

0/85

0/036

23/67

0/001

انجام میدهم.
مایلم برای تصمیمگیری درباره ادامه یا
انتظار

0/87

0/036

24/25

0/001

18

19

منبعد از طالق دوران بسیار خوبی را
خواهم داشت.

ارزش

0/81

0/038

21/24

0/001

20

با طالق همهی مشکالت من حل خواهد
شد.

ارزش

0/83

0/035

23/71

0/001

21

عدم ادامه زندگی با همسرم از مشاور
ازدواج و خانواده مشورت بگیرم.

راههای زیادی برای سازش وجود دارد که
مشاور خانواده و ازدواج میتواند آنها را

انتظار

0/89

0/027

33/04

0/001

به من نشان بدهد.
22

در هیچ شرایطی مایل به ادامه زندگی با
همسرم نیستم.

انتظار

0/89

0/025

شکل  .1تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب مسیر استاندارد

35/56

0/001
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جدول  5و شکل  1نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی ویژگیهای روانسنجی مقیاس
انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در زنان در آستانهی طالق را نشان میدهد .بارهای عاملی
گویه های بین  0/77تا  0/93و مقادیر  tبین  15تا  51/67هستند ،به دلیل اینکه تمام بارهای
عاملی باالتر از  ،0/6مقادیر  tباالتر از  1/96و سطح معناداری از  0/05کوچکتر هست،
نتیجه گرفته میشودکه همبستگی بین گویهها و سازه موردنظر مورد تأیید است.
جدول  .6شاخصهای برازش مدل

میزان
مال
ک

2ꭓ

Df

20/32

13

0

6

--

/df2ꭓ

GFI

AGF
I

NFI

CFI

IFI

TLI

RMSE
A

1/473

0/91

0/901

0/937

0/979

0/979

0/973

0/056

--

کمتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

بیشتر

کمتر از

-

از 2

از 0/9

از 0/9

از 0/9

از 0/9

از 0/9

از 0/9

0/08

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

برازش

مطلو
ب

مطلو
ب

مطلو
ب

مطلو
ب

مطلو
ب

مطلو
ب

مطلو
ب

تفسیر

برازش
مطلوب

نتایج جدول  6نشان میدهد که مقدار خیدو تقسیمبر درجه آزادی  1/473حاصلشده
است که مقدار مطلوبی ارزیابی میشود .مقدار ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
( )RMSEAنیز  0/056حاصلشده است .با توجه به کمتر بودن این مقدار از میزان ،0/08
برازش مدل مطلوب است .سایر شاخصهای برازش مدل نیز همگی از  0/9بیشتر میباشند
که مناسب بودن مدل را تأیید میکنند.

بحث و نتیجهگیری
نتیجه پژوهش حاضر نشان داد این مقیاس از سه عامل ،انتظار ،ابزار و ارزش ،همبسته ،امّا
متمایز از هم تشکیلشده است و توزیع گویه ها مقیاس همخوانی الزم را دارد .در تئوری
انگیزشی وروم ،انگیزش حاصل سه متغیر انتظار ،ابزار و ارزش عوامل و مؤلفههای اساسی
ایجاد انگیزه در انسان هستند ،انتظار عبارت است از احتمال حصول نتیجه پس از حدود معینی
از تالش ،ابزار یا وسیله عبارت است از اعتقاد فرد به اینکه نتیجه برای فرد سودمند و
پاداشدهنده است و ارزش عبارت از این است که :پاداش نهایی برای انجامدهنده فعالیت
چه میزان ارزشمند است (محمدی ،ونکی و محمدی .)1391،تئوری انگیزشی وروم یکی از
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تئوریهای شناختی است که بر مطالعه فرآیندهای ذهنی تمرکز دارد و بر اهمیت ادراک فرد
در آموختن نقش فعال آموزنده و بر تشخیص اینکه تمامی دانستههای هر فرد مجموعهای از
نظام باورها و مبنای قضاوتی منحصر به فرد وی هستند تأکید میورزد (مک کومبز و
پاپ ،2002،ترجمه ابراهیمی قوام .)1396،با عنایت به نتیجه بهدستآمده از تحلیل عاملی
اکتشافی دادهها ،میتوان گفت :گویههای این مقیاس حاوی جمالتی است که برای سنجش
باور فرد درزمینه انتظار با گویههایی بیانگر :اگر تالش کنم نتیجه میگیرم و اطمینان دارم که
میتوانم با کوشش بیشتر در جهت حل مشکالت بین خود و همسرم موفق شوم ،ابزار با گویه
هایی بیانگر :اگر نتیجه بگیرم پاداش حاصله برای من سودمند و ثمربخش است و ارزش با
گویههایی بیانگر این محتوا که سود و پاداش حاصله از تالش ،برای من خیلی ارزشمند است،
مؤثر هستند.
بهمنظور تأیید ساختار سه مؤلفهای ساختهشده بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی ،از تحلیل
عاملی تأییدی کمک گرفته شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی بهوسیله تحلیل
عاملی تائیدی موردبررسی قرار گرفت ،نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی نیز بارهای
عاملی گویهها را بین  0/77تا  0/93و مقادیر  tبین  15تا  51/67نشان داد .به دلیل اینکه تمام
بارهای عاملی باالتر از  ،0/6مقادیر  tباالتر از  1/96و سطح معناداری از  0/05کوچکتر
بود ،همبستگی بین گویهها و سازه موردنظر و ساختار سه عاملی مقیاس انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی ،بهعنوان سازههای اصلی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی مورد
تائید قرار گرفت ،این یافته مبتنی بر نظریه انگیزشی وروم است ،لذا میتوان ادعا نمود زنان
در آستانه طالق که سه عامل انتظار ،ابزار و ارزش را از جلسه مشاوره تعارضات زناشویی
انتظار دارند ،از زنانی که از این مؤلفههای انگیزشی بیبهره هستند ،بهتر میتوانند از خدمات
مشاوره برای حل تعارضات زناشویی و مشکالت بین خود و همسرشان بهره ببرند.
در تفسیر یافتههای پژوهشی این فعالیت علمی ،گرچه پژوهشگر در مطالعه منابع خارجی
و داخلی بهطور مشخص به پژوهشی مرتبط با سنجش ویژگیهای روانسنجی انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی دست نیافت ،ولی در پژوهشهای متعدد کارآمدی باالی نظریه انتظار-
ارزش در انگیزش موردحمایت قرارگرفته است که میتواند تائیدکننده این یافتههای
پژوهشی باشد ،برای نمونه میتوان به یافتههای پژوهشی کوزوویچ ،فلیک و هولمن)2017( 1
1. Kosovich, Flake & Hulleman

/ 190

فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال دهم ،شمارة  ،39بهار 1399

که باهدف بررسی تغییر در سازههای انتظار– ارزش دانشآموزان و تأثیر آن بر سایر
متغیرهای آموزشی در طول یک سال تحصیلی انجامگرفته است اشاره کرد که نشاندهندهی
ارتباط متقابل بسیار معنیدار بین سازههای انتظار ،ابزار و ارزش بود .پژوهش آتش روز،
نادری ،پاشا ،افتخار صعادی و عسگری ( )1397نیز که بهمنظور بررسی تأثیر الگوی انگیزشی
انتظار -ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی -بیرونی ،اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان در درس ریاضی انجام گرفت نشان داد :استفاده از الگوی انگیزشی انتظار-
ارزش وروم موجب بهبود انگیزش تحصیلی (درونی ـ بیرونی) ،اشتغال آموزشی و عملکرد
تحصیلی بهتر در درس ریاضی دانشآموزان گروه آزمایشی میشود .این یافته پژوهشی با
نتیجه تحقیقات هولمن ،بارون ،کوزویچ و الزوفسکی( ،)2016همخوانی دارد.
در رابطه با کارآمدی نظریهی انتظار -ارزش وروم جهت ایجاد انگیزه در کارکنان
حوزه درمان نیز پژوهش محمدی ،ونکی و محمدی ( )1391که بهمنظور بررسی تأثیر
بهکارگیری برنامه انگیزشی مبتنی بر نظریه انتظار ارزش توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران
انجامگرفته است نشان داد :پس از اعطای پاداشهای با ارزش (بهعنوان عامل برانگیزان)
عملکرد مراقبتی پرستاران ارتقاء یافت و به افزایش رضایت بیماران منجر شد که این یافته با
عامل ارزش در تئوری انگیزشی وروم همسو است .پژوهش دوناهو ،پیازا ،دیکس
وفیتزپانتریچ ،)2008( 1نیز نشان داد پرستاری که خود را در انجام وظایف شغلی توانمند
بداند ،احتمال بیشتری وجود دارد که عملکردهای شغلی مؤثرتری را نشان بدهد ،این یافته
نیز با عامل انتظار در نظریهی وروم همسو است ،همهی این عوامل به تقویت رابطه عملکرد
با پاداش و درنتیجه افزایش تالش و عملکرد و فزایش رضایت بیماران کمک کرد.
همچنین نتیجه پژوهش نشان داد از بین سه عامل انتظار ،ابزار و ارزش به ترتیب ،ارزش
قویترین ( )25/6و انتظار ضعیفترین ( )20/0بار عاملی را در ایجاد انگیزه مشاوره تعارضات
زناشویی را به خود اختصاص داده است .در تفسیر این یافته پژوهشی میتوان گفت
پاسخدهندگان گرچه حصول نتیجه پس از حدود معینی از تالش را کمتر محتمل دانستهاند،
ولی به دلیل ارزش زیادی که برای پاداش نهایی قائل هستند این نکته مهم را در ایجاد انگیزه
مشاوره تعارضات زناشویی مهمتر از دو عامل انتظار و ابزار دانستهاند .به نظر میرسد تالش-
های بیثمر گذشته برای اصالح رابطه با همسر یکی از دالیلی باشد که موجب شده بهنوعی
1. Donahue, Piazza, Dykes & Fitzpatrick
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گرفتار درماندگی آموختهشده گردند ،سلیگمن )1975( 1درماندگی آموختهشده را بهعنوان
حالت ویژهای تعریف کرد که اغلب درنتیجهی اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویدادها در کنترل
او نیستند در او ایجاد میگردد .این مفهوم حاصل تجربیات آزمایشگاهی سلیگمن است ،در
این آزمایشها آزمودنیهایی که در معرض شوک غیرقابلاجتناب قرار میگرفتند تسلیم
میشدند و برای فرار از شوکهای بعدی تالش نمیکردند ،درواقع آنها میآموختند که
فرار از شوک امکانپذیر نیست ،لذا از تالش برای گریز از آن دست میکشیدند و با همه
دردی که تحمل میکردند منفعالنه و درمانده به این وضعیت ناهنجار و آزاردهنده تن
میدادند ،درماندگی آموختهشده نگرش شناختی بدبینانه تولید میکند ،در این صورت افراد
باور میکنند که پیامدها ،عموماً از اعمالشان مستقل هستند (آبرامسون .)1978 ،2در اینجا نیز
ممکن است زنان در آستانهی طالق به دلیل تجربه ناموفق رجوع به افرادی که تخصص
مشاوره تعارضات زناشویی را نداشتهاند و یا نصیحتهای دائمی که از سایرین شنیدهاند ،این
مرحله از تالش را نیز بهعنوان ادامه همان راهها فرض نمایند و لذا با همهی ارزشی که برای
حل مساله و اصالح رابطه خود قائل هستند ،دید مثبتی به حصول نتیجه در مشاوره تعارضات
زناشویی نداشته باشند .توجه به این نکته مهم در ایجاد انگیزه مشاوره نیز میتواند در اثربخشی
فعالیتهای مشاورهای برای زنان در آستانه طالق باشد.
ازنظر کاربردی این مقیاس میتواند وسیلهی مناسبی برای آگاهی از انگیزه مشاوره
تعارضات زناشویی ،اتخاذ رفتارهای مناسب برای برآوردن این انگیزه مشاوره در زندگی
زناشویی باشد ،به این معنا که به زنان در آستانهی طالق کمک میکند تا از وضعیت انگیزشی
خود جهت دریافت خدمات مشاوره مطلع شوند ،همچنین برای مشاوران خانواده نیز
چارچوب مفیدی جهت اطالع از وضعیت انگیزشی مراجعین خود در مداخالت مشاورهای
فراهم میسازد.
یکی از محدودیتهای پژوهش این بود که مشارکتکنندگان در پژوهش به علت
داشتن شرایط خاص روحی و عدم آمادگی برای خود افشایی به علت عدم اعتماد به مشاور،
اطالعات کاملی را به پژوهشگر ارائه نکردهاند .همچنین در بررسی پیشینه مقیاس سنجش

1. Seligman
2. Abramson
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انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در منابع خارجی و داخلی ،نمونه مشابه به دست نیامد که
این عامل در تفسیر یافتههای پژوهشی ،برای پژوهشگر محدودیت ایجاد میکرد.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای دیگر برای غنا بخشیدن به اطالعات جهت ارزیابی
وضعیت انگیزشی مراجعین ،از سایر شیوههای اندازهگیری مانند مصاحبه و مقیاس سنجش
رفتاری که بتواند به شواهد بیشتر درباره روایی مقیاس بیافزاید کمک گرفته شود.
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