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 چکیده

خیلی از    ولی .  زناشویی استمشاوره تعارضات  یکی از راهکارهای اساسی کاهش طالق استفاده از خدمات  
برای مشخص کردن این گروه از زنان در آستانه    .مشاوره ندارندبرای    چندانی   انگیزهی طالق  زنان درآستانه

  تعارضات زناشویی  مشاوره  مقیاس انگیزه  تدوین  این پژوهش با هدف  ،طالق و ایجاد انگیزه مشاوره در آنها
پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان  ژوهش  روش پ  .انجام گرفت  طالق  یآستانهزنان در  

از بین  نمونه  یری هدفمند است،  گنمونه . شیوه  اندداده تشکیل    1398سال  در آستانه طالق استان همدان در  
برای پی  .  ودنفر ب   291  حجم نمونهی همدان، اسدآباد و بهار انتخاب شد.  هاشهرستان شهرهای استان همدان،  

سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی، از  های روانازه ویژگی تار عاملی و روایی سبردن به ساخ
های اصلی و  . با انجام تحلیل عاملی اکتشافی به روش مؤلفهشد استفادهروش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی  

،  درمجموعاین سه عامل    ،آمد   به دست  انتظار، ابزار و ارزش  با چرخش واریماکس و استخراج نهایی، سه عامل
برای عامل انتظار   هاضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاسرا تبیین نمود.    مقیاساز واریانس کل سؤاالت    94/78
  دهنده نشان که    برآورد شد  95/0و برای نمره کل پرسشنامه نیز    94/0و برای ارزش    96/0، برای ابزار  0/  95

های آن نیز بیانگر برازش مطلوب مقیاس و شاخص ی تائیدیعامل تحلیل. بود مقیاس هایگویهمناسب  پایایی 
با توجه به نتایج پژوهش   بود و نشان داد همبستگی بین سؤاالت و سازه در این مدل سه عاملی مورد تأیید است.

و  پایایی  ی طالق از بین زنان در آستانه در زناشویی مقیاس انگیزه مشاوره تعارضات نسخه این  گفتتوان می 
و    برخوردارکافی    یی او ر آن  توانی ماست  زناشویی    یمشاورهمختلف    هاییتموقعدر    از  و تعارضات 
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 طالق ،زناشویی  تعارضات ،انگیزه مشاوره ،یسنجروانهای ویژگی واژگان کلیدی:

 مقدمه
مسئله    کیطالق    یکی از معضالت بشر در جامعه امروزی فروپاشی خانواده و طالق است،

و    ن ی ط متخصص ساست که تو  یجهان    قرارگرفته   موردتوجه  المللیین ب  یها سازمانمختلف 
( و  است  را    القط  .( 1،2017پیسینی لوصالح  زیادی   ،فرزندان،  مطلقه  انزن  برایمشکالت 

که به شیوه    (2015)  2اَبیب   نتایج پژوهش مکوننن و   ،کندایجاد میو جامعه    او  خانواده اصلی
دهد: مینشان    است  گرفتهانجامی زیسته زنان مطلقه در کشور اتیوپی  تجربه  ینهدرزمکیفی  

اقتصادی و    مشکالتو غم،    گریحس خودسرزنش بروز  موجب  طالق در بین زنان مطلقه  
اضطراب، عدم قطعیت، بالتکلیفی و احساس    ،استرسمانند    ی شناختروانمشکالت    ،اجتماعی
( نشان 1397چناری، آقاجانی مرساء و کلدی )اهری بنپژوهش ط  .گرددیمدر آنان  شکست  

عاطفی   مشکالت  و  تحصیلی  افت  ننگ،  داغ  خانواده،  ساختار  تغییر  به  منجر  طالق  داد 
خود   از  نوعی  بروز  و  مشترک  زندگی  در  خسران  احساس  شدن،  طرد  احساس  فرزندان، 

 . گرددبرای زنان مطلقه میبیگانگی و فردگرایی 
  را پیوستاری   تعارضات زناشویی   (994،  3کامینگز)  ستا   شوییضات زناطالق تعار  منشأ

بین تعامالت  در  اختالف  می  از  مخالفتیزآمخصومترفتارهای    بهکه  داندفردی    و   آمیز ، 
عواملی   نیز از  های تعاملی بین زن و شوهرآسیب  .( 4،2010فروساکیسشود )منجر میا  زتنش 

زوجی بین  اختالف  و  تعارض  ایجاد  موجب  که  میهستند  و ن  سازگاری  میزان  از  و  شوند 
  ی ها پژوهش   .(1396)روحی و همکاران،    شوددر زندگی مشترک کاسته میها  رضایت آن

  یی زناشو  تعارضات  که  دهدیم  نشان  یی زناشو  تعارضات  عوارض  نهی درزم   گرفته   انجام
ه  از جمل  (.2003  ،5نچام ی ف)  گذاردیم  خانواده  و  روان  جسم،  سالمت  بر  ی ربانایز  راتی تأث

که  موار زناشویی با    تواندمیدی  سکوت    تعارضات  است.  زناشویی  سکوت  باشد،  مرتبط 
انتظارات بیان نظرات و  مشکالت زناشویی و پذیرش    به  راجع  زناشویی یعنی خودداری از 

تعارضات رسولی،    منفعالنه  و  فش(.  1398)رضایی  وقتی  زنان  همین  از  اما  ناشی  ارهای 
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مابین  اختالف فیبه جای تالش برای حل    فشارها   هایی از این یابد برای ر تعارضات افزایش می
ه نیاز واقعی آنها رجوع به مشاور تعارضات زناشویی  افتند، حال آنکبه فکر طالق و جدایی می 

خوبی را در  های و برنامه امکانات دولت ، ، در حال حاضر بنا به ضرورت کاهش طالقاست
ولی خیلی از زنان در آستانه  ،  است  کردههم  فراخدمات مشاوره تعارضات زناشویی  زمینه  

رفته  های صرف شده به هدر  بخش عمده هزینه نیستند و  طالق آماده استفاده از این خدمات  
روند    و آمار طالق همچنان  لذا  ندارد،  بر کاهش طالق  آمار )  دارد  صعودیتاثیری  مرکز 
فعالیت این  نقطه کانونی درک    .( 1397  ،یرانا  برای  یامشاوره  ینههزرپ  ایهعدم توفیق در 

   .مفهومی تحت عنوان انگیزش نهفته است کاستن از طالق در
نظر می فکر  رسد زنان  به  از رنج  می درآستانه طالق  به رهایی و آزادی  با طالق  کنند 

 لذا انگیزه چندانی برای مشاوره تعارضات زناشویی ندارند،  ،رسندزندگی پُرتنش کنونی می
هر چه تصور مثبت از پیامدهای    داد( نشان  1395)  و همکارانش   نتایج پژوهش حسینی نثار
یابد میزان   افزایش  افزایش میگرایش به طالق  طالق  زارعی و همکاران    پژوهش یابد.  نیز 

طالق در این زنان، تصور غلطی    درگرفتن از علل شتاب و عجله    یکی  دادنیز نشان  (  1393)
یادآوری فرآیند   در آن دارند، این افراد دراست که از دنیای بعد از طالق و احساس رهایی 

شود،  می   هاآنکردند طالق منجر به آزادی و رهایی  طالق و باورهای پیشین خود، فکر می
با این بیانات ضرورت  . جدایی به وجود آورده بود  را برای  هاآنحتی این باور بستر تصمیم  

این زنان آگاهی حاصل    مشاوره  انگیزه  وضعیتقبل از انجام مشاوره تالش شود تا از    دارد
  ان ورمشا  لذایا انجام مشاوره اتخاذ گردد.  مشاوره و  شود تا تدابیر الزم در جهت ایجاد انگیزه  

زناشویی کار  تعارضات  ابزاری  به  مشاوره  نیاز  انگیزه  وضعیت  سنجش  به  تا  دارند  آمد 
  به  « Mover»  ن یالت  کلمه  از  زهی انگ   واژه  .تعارضات زناشویی در این گروه اجتماعی بپردازند

  عنوان   تحت  یمفهوم  در  فرد  یرفتارها  درک  یکانون   نقطه  است،  شدهگرفته  حرکت  یمعنا
  جانات ی ه   و   هاارزش  ازها،ین   اهداف،  ها، خواسته  از  ی امجموعه  به  که   است   نهفته   زشی انگ

  و   زلت ون)  دهد یم  ح ی توض  را  رفتار   ت ی فی ک   و   استمرار  شدت،   جهت،   شروع،  که   شود ی م  اطالق 
 (. 2016 ،1لی م

همکاران  درخشان پ1396) و  در  اعتبار(  ساخت،  عنوان  تحت  خود  روا  ژوهش  یابی، 
رویکردهای انگیزشی را به چهار دسته  تی  لتحصیلی حاسازی و هنجاریابی پرسشنامه انگیزش  
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توانند توسط فرآیندهای درونی فرد  یکرد مبتنی بر نیازها: نیازها می رو  - : الفاندکردهتقسیم  
ا فشارهای محیطی موقعیت مرتبط باشند، طبق  یخته شوند، ولی بیشتر احتمال دارد که ببرانگ

که بیانگر واقعیت عینی بافت محیط    2محیطی به دو صورت آلفا فشارهای    1967  1نظر موری
 گذارندز بافت محیط است بر فرد تاثیر میی ادراک خاص فرد ا دهندهکه نشان 3بتا  است و

رویکرد مبتنی بر رویدادهای بیرونی: بر اساس این رویکرد    -(. ب42011)پینتریچ و شانک 
 5شناختی جوئی روانرد و لذتناب از تنبیه قرار دا انگیزش انسان وابسته به کسب تقویت و اجت

هیجانات به نحوی واکنش  رویکرد مبتنی بر هیجان:    ترین اصل انگیزشی است، ج ـاساسی 
نگیزش ارتباط دارند:  با ا  ی تنظیم کرده و به دو صورتی ما را به رویدادهای زندگسازگارانه 

ا و نیازها(  هنند شناختهای دیگر)مای انگیزهمانند همهیک نوع انگیزه هستند و  ها  اوالً هیجان 
کنند و ا مانند یک سیستم »نمایش« عمل میه سازند، دیگر اینکه هیجانرفتار را نیرومند می

رود، هیجانات وضعیت انگیزشی  می  خوب یا بد پیش  زگاری فرد چقدردهند که سا نشان می
درخشان،    از   ، به نقل 2015 )ریو، دهندنشان میی، غم، نشاط، تنفر و خشم  فرد را از طریق شاد

شناختی معاصر بر   هایرویکردهای شناختی: نظریه  ( و د ـ1396سیف، کیامنش و احدی،  
ذهنساختار و خودپنداره های  تجارب  سازماندهی  و  تی  انگیزش حاصل    اکیدها  لذا  دارند، 

های خود، اهداف و  قابلیتها و  های آموخته شده فرد درباره ارزشمندی فردی، تواناییباور
منفی و  مثبت  احساسات  و  شکست  یا  موفقیت  کسب  برای  فرد  و    انتظارات  )کنجکاوی 

مه ، ترج2002 ،6پاپ )مک کومبز ـ شوددانسته می اضطراب( ناشی از فرآیند خود ارزشیابی
 (.  1396ی قوام، ابراهیم

شناسایی   را  انگیزه  نوع  دو  انگیزش  حوزه  بیرونی:   -1:  اندکردهمتخصصین  انگیزه 
غیر از خود موضوع انجام    ای یدهفافرد کاری را برای دریافت پاداش و رسیدن به    کهیهنگام

بیرونی استدارای    ،دهدمی به شغل  تا در آینده    نمایدتحصیل می   کهفردی    انندم  ،انگیزه 
د  یابدخوبی  درونی  - 2  ،ست  بارون،  فریچایلد  :انگیزه  و  فینی  معتقدند 2005)  7هورستز،   )
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درونی   فعالیتیعنی  انگیزش  یک  کردن  تعقیب  و  شدن  و    ،تحریک  لذت  دلیل  به  صرفاً 
در انگیزش درونی شخص از فرآیند   دیگریانببه  .خیزدیبرمکه از خود آن فعالیت    ارضایی

 (.  1985 ،1ندسی و ریابرد )انجام کار لذت می
تعامل بین انگیزش  شناختی که    ایهیکی از نظریه   (2000)  2ویگ فیلد و اکلس  به نظر

 3ویکتور وروم   « ارزش   -انتظار»نظریه    نمایدبه بهترین صورت تبیین میدرونی و بیرونی را  
  - انتظار   نظریه   انگیزش،  فرآیندی هاینظریه   بین   از   ( معتقد است 2004)  4ونگ   .است(  1964)

  های پاداش  برای   افراد  که   ارزشی   به  نظریه  این  زیرا   است،  یافته   زیادی  مقبولیت  ارزش 
  و   مطلوب  عملکرد  میان  ارتباط  کار،  در  درونی  پاداش  شوند،می  قائل  سازمانی  و  اجتماعی

 عملکرد  انتظار  مورد  سطوح  به   دستیابی  توانایی  از  فرد  کهاین   از  اطمینان  ارزش،  با  پاداش
  وجود   که  است  استوار  اساسی  فرض  این   بر  ارزش  -انتظار   نظریه.  پردازدمی  است،  اربرخورد

 و  تالش  از  پس   موفقیت  برای  هاآن  انتظار  به  فعالیت  نوع  هر   در  افراد  هایتالش  و  انگیزه
  اساسی   متغیرهای(.  2006  اسالوین،)  است  وابسته  هستند  قائل  موفقیت  این   برای  که  ارزشی

  پس نتیجه  حصول  احتمال  از  است   عبارت  انتظار ارزش  و ابزار انتظار: از عبارتند وروم نظریه
 فرد  برای  نتیجه  اینکه  به  فرد  اعتقاد  از  است  عبارت  وسیله  یا  ابزار  تالش،  از  معینی  حدود  از

  برای   میزان  چه   تا  نهایی  پاداش  که   است  معنا  این   به  ارزش  و  است   دهندهپاداش  و  سودمند
 (. 1391محمدی،  و ونکی محمدی،) است ارزشمند فعالیت  دهندهانجام

  به  توجه  با  نظریه   این   شود، می  توجه   انگیزشی   رفتار   درونی  فرآیندهای   به  نظریه  این  در
  به   دارد،   ویژه  نگاه   انگیزش   در   فردی  هایتفاوت  به   درانگیزش   شناختی  فرآیندهای   بر  تأکید
  ارزش   و  ابزار   انتظار،  انگیزشی  عامل  سه  از  فردمنحصربه  ترکیبی  انسان  هر  در   دیگر  معنای
  این  به   بلکه   پردازد،نمی  افراد  نیازهای   تفاوت   یا   محتوا  تبیین   به   تئوری   این   لذا  دارد،   وجود

  کنند می  کارهایی   انجام   درگیر  را   خود   کاری   هایمحیط  در  افراد:  که  دارد   تمرکز  مهم  نکته 
  پور، قلی)  نمایدمی  ها آن  نصیب  را  نتایج  ترین ارزش با  و  بهترین (  کنندمی   فکر)  دارند  انتظار   که

1396). 
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  یافت   مطلبی  مشابه،  پژوهش   وجود  عدم  دلیل  به  انگیزش  به  مربوط  منابع  مطالعه  در  گرچه
  حمایت   مورد  انگیزه  در  ارزش  -انتظار  نظریه  باالی  کارآمدی  دیگر  هایپژوهش   در  ولی  نشد

  تأثیر   انعنو  تحت(  1391)  محمدی  و  ونکی  محمدی،  پژوهش   نمونه  برای  است،  قرارگرفته
 رضایت  بر  سرپرستاران  توسط  ارزش  -انتظار  نظریه  بر  مبتنی  انگیزشی  برنامه  بکارگیری

 عملکرد(  برانگیزان  عامل  عنوان به)ارزش  با  هایپاداش  اعطای  از  پس :  داد  نشان  بیماران
  این  در  شد،  منجر  بیماران  رضایت  افزایش   به  درنهایت  که  یافت  ارتقاء   پرستاران  مراقبتی
  بهتر   عملکرد  و  انگیزه  ایجاد  در  هاپاداش  صحیح  مدیریت  و  هاپاداش  مهم  نقش   پژوهش 

  داد  نشان  نیز(  2008)1  فیتزپاتریک  و  پیازا،گریفین   دوناهو،  پژوهش .  شد  مشاهده  پرستاران
  وجود   بیشتری  احتمال  کند،می   درک  شغلی  وظیفه  انجام  در توانمند  را  خودشان که  پرستاری

  وروم   ی نظریه  در  انتظار  عامل  با  این  بدهد،  نشان  را   ریمؤثرت  شغلی   عملکردهای  که   دارد
  با  عملکرد  رابطه  تقویت  و  عملکرد   و  تالش  رابطه  تقویت  به  عوامل  این   یهمه  است،  همسو

  بیماران   رضایت   افزایش  و  پرستار  توسط  بهتر   مراقبت  ارئه  عملکرد،  و  تالش   افزایش   پاداش،
 . نمایدمی کمک
نشان   (2016)  2هولمن، بارون، کوزویچ و الزوفسکی   ش پژوه  تحصیلی نیز نتایج  ینه زمر  د

انتظار داد   انگیزشی  الگوی  از  انگیزش    -استفاده  بهبود  موجب  - درونی )  یلیتحصارزش 
آموزان گروه حصیلی بهتر در درس ریاضی در دانش بیرونی(، اشتغال آموزشی و عملکرد ت

پژوهش .  گردیدآزمایشی   افتخا آتش  همچنین  پاشا،  نادری،  و  عصر  روز،    ی عسگرادی 
ارزش بر انگیزش تحصیلی درونی    -الگوی انگیزشی انتظار یر  تأثبررسی    منظوربه( که  1397)

وبیرونی، اشتغال آموزشی و عملکرد تحصیلی در درس ریاضی انجام گرفت نیز همین نتیجه  
 . بدست آمد

کی  این نظریه ی  کهارزش وروم آن است    -نکته مهم دیگر در اهمیت و قوت نظریه انتظار
مبانی   کِلِراز  انگیزشی  مدل  از  (  1975)  3نظری  است  ترجامعکه  انگیزشی  الگوهای  ین 
است، این الگو جزء الگوهای تعاملی محور است، الگوی تعاملی محور اساسی    قرارگرفته 

فراهم می انسانی  انگیزش  تبیین  یا  فهم  برای  را  این رویکرد چنین فرض  مناسب  در  نماید، 
گیرند  محیطی تأثیر می  شرایطای ذاتی انسان، هم از  هنسانی و تواناییهای اشود که ارزشمی

 
1. Donahue, Piazza, Griffin & Fitzpatrick 

2. Hulleman, Barron, Kosovich & Lazowski  

3. Keller 
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ارزش وروم به    - انتظار بنابراین نظریه  (.2010کِلر،ذارند )گو هم بر شرایط محیطی اثر می 
بیرونی،     عنوان به  ،بر مبنای آن  گرفتهانجامی  هاپژوهش دلیل، تبیین قوی انگیزش درونی و 

جهت حاضر  پژوهش  نظری  ویژگی   مبنای  روانتعیین  انگیزهای  مقیاس  مشاوره  سنجی  ه 
پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاس انگیزه    هدف است.  قرارگرفتهتعارضات زناشویی  

ی طالق بود. سوال اساسی پژوهش عبارت بود از  مشاوره تعارضات زناشویی زنان در آستانه
رضات زناشویی زنان در آستانه  سنجی مقیاس انگیزه مشاوره تعا های رواناینکه که ویژگی

اسبی  ابزار من   تواندمیسنجش انگیزه مشاوره تعارضات زناشوئی  این مقیاس   ؟اندماکدطالق  
روان و  مشاوران  به  کمک  سطبرای  تعیین  برای  زناشویی  تعارضات  حوزه  بهینه    حشناسان 

 انه طالق باشد. ( در زنان در آست تعارضات بین زوجین یا شروع درمان  مداخله )ایجاد انگیزه و  
 

 روش  
روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان در آستانه طالق استان  

از بین شهرهای استان    و،  بودیری هدفمند  گنمونه. شیوه  انددادهتشکیل    1398سال  همدان در  
تحلیل  ر انتخاب شد. روش آماری این پژوهش  ی همدان، اسدآباد و بهاهاشهرستانهمدان،  

نفری را برای   200ی  هانمونه(  2010)  2ینکال که ین ا. بر اساس  بودو تائیدی    1عاملی اکتشافی 
به توان  یمتحلیل عاملی اکتشافی مناسب   با توجه  و تعداد   5/0، احتمال خطای  8/0داند و 

. ( تعیین گردیدنفر  210اکتشافی در مطالعه حاضر )نشانگرها، اندازه نمونه برای تحلیل عاملی  
یت آزمون  درنهابه این نمونه افزوده شد و    درصد  10احتساب احتمال ریزش،  همچنین برای

نفر از بین زنان در آستانه طالق با    291برای تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی  نفر    231  یبرا
نفر و شهرستان اسدآباد    50بهار  ، شهرستان  (نفر  80هر منطقه  نفر )   160همدان  سهم شهرستان  

  ها مقیاس ، برخی از  هامقیاسنمونه پژوهشی انتخاب گردید. پس از تکمیل    عنوان هبنفر    81
یت از این تعداد  نها  درو یا ناقص بود کنار گذاشته شد و    شدهدادهپاسخکه به الگوی یکسانی  

 .ل گردیدشده بود وارد تحلی یلتکم   طور کاملبهکه  مقیاس 262

پژوهش ا روانویژگی  تعیین جهت    :بزار  تعارضات    مقیاس  جین س های  مشاوره  انگیزه 
»تحت    مقیاسی  ، زناشویی تهیه  عنوان  زناشویی«  تعارضات  مشاوره  انگیزه  سنجش  مقیاس 
با عنایت    :هاگویهفرآیند طراحی    -الفبدین شرح بود    مقیاساین  تهیه    هایفرآیندگردید،  

 
1. Exploratory Factoranalysis 

2. Kline 
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رونی و بیرونی با  انگیزه درونی و بیرونی در ایجاد انگیزه و تعامل بین انگیزش د به جایگاه  
ین تئوری  اهای مرتبط با پژوهش   ،(2000ارزش )ویگ فیلد و اکلس، -استناد به نظریه انتظار 

کارآمدی   که  را  آانگیزشی  داده    یتموردحمان  نظریهو  قرار  از  الهام  انگیزشی  با  کِلِر  ی 
را  (  2008) نظری خود  مبانی  از  یکی  انتظارکه  است، ارزش وروم    - نظریه  نموده    انتخاب 

  بامطالعه مقیاس انتخاب گردید، آنگاه  این  مبنای نظری    عنوانبهارزش وروم  _انتظار  ییهنظر
نظریه  این  در    ، انتظار، ابزار و ارزش،  سازهتعریف انگیزه و سه    ،ورومویکتور    یهانوشتهدقیق  

  از  یریگاندازهو  مشاهدهقابلهای ماده ،و برای عملیاتی کردن این سه سازه احصاء انگیزشی 
مطالعات  ای مرحله  استخراج گردیدن  این    15انتظار  برای سازه  )  یدگردتهیه    گویه  40، در 

فرآیند غربالگری و    -ب.  (گویه  13ی ارزش  و برای سازه  گویه  12ابزار  ، برای سازه  گویه
توسط   ،گویه هادر مرحله طرح    شدهیطراح   گویه   40مرحله  در این    :گویه هااعتباربخشی به  

  ، این متخصصینو مشاوره مورد تحلیل قرار گرفت  ی شناسروانمتخصص    تن از اساتید  5
از »صفر به معنای    یادرجه  5بر اساس یک طیف    گانهسه  یها سازهبا  ماده را    هرمیزان تناسب  

های این  مناسب است« ارزیابی نمودند. پس از بررسی  به معنای کاماًل  5تا    مناسب نیست  اصاًل
طراحی    گویه   30  بامذکور    مقیاسپیشنهادی حذف و    های یهگواز    گویه  10  ،گروه متخصص

 30این مقیاس  ها  گویه  فهم  هولت میزان س  تعیین جهت  سپس  ،  و برای مراحل بعدی آماده شد
  ی طالق نفر از زنان در آستانه  25مقدماتی روی    اجرای  ،کنندگانمشارکتطرف  از    گویه

نیز    در  ،انجام گرفت به لحاظ قابلیت فهم دارای  خگویپاس   ازنظرکه    گویه  8این مرحله  ان 
.  شدتهیه    گویه  22شامل  این مقیاس  ی  ی اولیهنسخهبدین ترتیب    و  اشکال بود حذف گردید

نفر از زنان    262مشتمل بر    ی انمونهبا    یدیو تائ انجام تحلیل عاملی اکتشافی  ،  مرحله آخردر  
نتیجه  لذا    ،د منجر شداشتن د  50/0از  کمتر    یعامل  که بار  گویه  3ی طالق به حذف  در آستانه

را تبیین  کل  از واریانس    0/ 79درمجموع  ماده بود که    19  یرندهدربرگعاملی  تحلیل  نهایی  
در  نمود پایاییژپ.  یند  رآف  -ج  آمد.  به دستبرای کل آزمون    95/0  وهش حاضر ضریب 

ده  خانوااز  بنیاد صیانت    مقیاس: مکان تکمیل این  کنندگانمشارکتتوسط    هامقیاس تکمیل  
های همدان، اسدآباد و بهار از شهرهای استان همدان  و مراکز بهزیستی شهرستان  شهر همدان

و رعایت مالحظات اخالقی از    ربطیذپس از هماهنگی الزم با مسئولین  تکمیل مقیاس  بود،  
ها، رعایت  مقیاسدر تکمیل    کنندهمشارکتی طالق  قبیل رعایت اصل آزادی زنان در آستانه

به    اهآنحُرمت   این    ازنظر  هاآنو اطمینان دادن  محرمانه بودن اطالعات حاصل از تکمیل 
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به این صورت بود که پس از توجیه    مقیاس تکمیل    ی یوهش  انجام رسید.  به، فرآیند  هاگویه
ارجاع   زنان  زناشویی  شدهدادهاولیه  تعارضات  مشاوره  انجام  دادگستری جهت  طریق  و    از 

اهمیت    دربارهها و توضیح مختصر  مقیاس  تکمیل  کاری در جهت هم   ها آنکسب اجازه از  
توسط    مقیاس طالق، یک عدد مداد و    ی آستانها در کمک به زنان در  همقیاستکمیل این  

به    ،کردیمهمکاری    این مرحلهدر    پژوهشگریاور  و  دستیار    عنوانبهیکی از مشاورین که  
شد    کنندگانمشارکت تکمیل  وداده  از  هم  مقیاس  ،پس  محلدر    یآورجمع  هاآناز    ان 

   گردید.

 نتایج
های  ویژگیبررسی اینکه    منظور بههای این پژوهش  در تحلیل داده :تحلیل عاملی اکتشافی 

تحلیل عاملی    از روش آماری  ؟اندکدممقیاس انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی    یسنجروان
واریماکس با چرخش  تائیدی    1اکتشافی  عاملی  تحلیل  شو  تحلیل  جهت   .داستفاده  انجام 

عاملی اکتشافی ابتدا امکان انجام تحلیل عاملی بر نمونه تحقیق و حصول اطمینان از کفایت  
نمونه کفایت  شاخص  آزمون  نمونه    ازآنجاکهو    گردید  اجرا  (2KMO)  ی بردارحجم 

بین   برای    های گویههمبستگی  است،  عوامل  تحلیل  زیربنای  شود    کهین اآزمون  مشخص 
 : استفاده شد  به شرح ذیل  3بارتلتکرویت  ز آزمون  ا  یستمتغیرها برابر با صفر نهمبستگی بین  

انگیزه مشاوره   مقیاسگیری و آزمون کروویت بارتلت برای  های کفایت نمونه شاخص  .1جدول  
 تعارضات زناشویی

 نوع استخراج 
گیری  کفایت نمونه

(KMO) 
 آزمون بارتلت 

 داری سطح معنی (ꭓ2کای اسکوئر )
 1001/0 19/3149 0/ 925 لیه اج اواستخر

 0/ 001 42/3020 0/ 927 استخراج نهایی
 

گیری برای استخراج عوامل اولیه و نهایی  ، مقدار شاخص کفایت نمونه1مطابق جدول  
نشانگر کفایت حجم    6/0بیش از    ارزش  باآمد. این مقادیر    به دست  0/ 927و    925/0به ترتیب  

 
1. Varimax Rotate Eigenvalue 

2. Kaiser, Meyer & Olkin 

3. Bartletts Test of Sphricity 
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مقدار آماره کهستنمونه   استمعنی  001/0ای اسکوئر در سطح  . همچنین،  بنابراین  ؛  دار 
 باشند.ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی مناسب میداده

 درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل پس از چرخش در استخراج اولیه و نهایی  .2جدول  

 عوامل
 استخراج نهایی استخراج اولیه 

ارزش  
 ویژه 

درصد تبیین  
 واریانس

درصد  
 ی تجمع

ارزش  
 ویژه 

درصد تبیین  
 واریانس

درصد  
 تجمعی 

 56/29 56/29 62/5 55/25 55/25 62/5 اول
 7/55 14/26 97/4 26/49 71/23 22/5 دوم 
 94/78 24/23 42/4 26/69 20 4/4 سوم 

    6/75 34/6 4/1 چهارم 
 

جدول  بر نتایج  مقیاس   2اساس  نهفته  روش    عوامل  چرخش    هایعامل با  و  اصلی 
های ویژه باالتر  عامل با توجه به تعداد ارزش  4ایی  تخراج گردید. در مدل ابتدواریماکس اس

، 62/5ها پس از چرخش به ترتیب عبارت از  های ویژه برای عاملآمد. ارزش  به دستاز یک  
د  درص  34/6و    20،  71/23،  55/25به ترتیب مقدار    هرکدامآمد که    به دست  1/ 4و    4/4،  22/5

با   تبیین کردند.درصد از واریانس کل متغیرهای آزمون را    6/75  درمجموعاز واریانس و  
دارای میزان   9و    5،  4  هایگویه مشخص شد که    هاگویهاز    هرکدامبررسی میزان اشتراک  

  مقیاس از    هاگویه( بودند، لذا تصمیم به حذف این  5/0اشتراک و بار عاملی پائین )کمتر از  
باقیمانده مجدداً تحلیل عاملی اکتشافی به   گویه 19، با گویه هاگرفته شد. پس از حذف این 

ه عامل  . در استخراج نهایی، سفتاصلی و با چرخش واریماکس انجام گر  عامل های روش  
  را تبیین نمودند. مقیاس  هایگویه درصد از واریانس کل    94/78  درمجموعآمد که    به دست

 نهایی شدهتخراج ساهای بر روی مؤلفه  مقیاس هایگویهبارهای عاملی   .3جدول  

 (هاشاخصآشکار )متغیر  ردیف
نام  
 عامل

میزان 
 اشتراک 

 شدهاستخراجهای عامل
 سوم  دوم  اول

1 
حل اختالف با همسرم، امید اصلی  برای 

و خانواده   من به کمک مشاور ازدواج
 است.

68/0 ارزش  78/0  11/0  26/0  

2 
کمک خواستن از مشاور ازدواج و  

کل خود و همسرم  خانواده، برای حل مش
 .دانممیاز طالق  ترعاقالنهرا 

88/0 ابزار  26/0  18/0  89/0  
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3 
- با من برای  قدرآنزندگی مشترکم 

است که برای نجات آن حاضرم   ارزش
 م. ناستفاده ک ایمشاوره از هر کمک 

67/0 ارزش  73/0  25/0  26/0  

4 
استفاده از مشاوره ازدواج و خانواده با  

رای حل مشکالت  همسرم، راه مناسبی ب
 خودم و او نیست. 

-- -- -- -- -- 

5 

عصبانی هستم که در هیچ   قدرآن
  باوجودحتی  خواهمنمیشرایطی 

، به زندگی با همسرم ادامه  مؤثرمشاوره 
 بدهم. 

-- -- -- -- -- 

6 
حتماً برای حل مشکل با همسرم از  

مشاوره ازدواج و خانواده استفاده خواهم  
 کرد. 

77/0 ارزش  81/0  72/0  20/0  

7 

  تواندمیمشاور متخصص بهتر از من 
تشخیص بدهد برای حل اختالف با  

همسرم، از مشاور ه استفاده کنم یا طالق  
 بگیرم. 

83/0 انتظار   26/0  86/0  14/0  

8 

جدایی و طالق،   دربارهچون تصمیم 
برای   تصمیمی مهم و پرخطر است،

  نظرصاحبانجام آن باید با یک 
 مشورت کنم.

72/0 ارزش  74/0  35/0  22/0  

9 
  وجههیچبهمشکالت بین من و همسرم 

 نیست.  حلقابل
-- -- -- -- -- 

10 
طالق را برای حل    جزبههیچ اقدامی 

 . دانمنمیمشکل خود و همسرم مناسب 
86/0 انتظار   26/0  87/0  18/0  

11 
هیچ راهی برای ادامه زندگی و ایجاد  

 .شناسمنمیرا  صلح و سازش با همسرم
78/0 ر انتظا  27/0  82/0  19/0  

12 
من برای ادامه زندگی با همسرم از  
خدمات مشاوره ازدواج و خانواده  

 .کنممیاستفاده 

88/0 ابزار  21/0  12/0  91/0  

13 
استفاده از خدمات مشاوره ازدواج و  
خانواده، برای حل اختالف بین من و  

 سودمند است.  همسرم

89/0 ابزار  19/0  20/0  90/0  
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14 
، تا  پردازممینه الزم باشد زیه هرچقدر

از مشاوره برای حل اختالف با همسرم  
 استفاده کنم.

72/0 ارزش  77/0  33/0  11/0  

15 
از هر طریقی برای سازش و ادامه  

زندگی مشترک با همسرم تالش خواهم  
 کرد. 

82/0 ابزار  24/0  16/0  86/0  

16 
  هرچند برای حل اختالف با همسرم 

ازدواج و   یه مشاورجلسه الزم باشد، از 
 .کنممیخانواده استفاده 

77/0 ارزش  81/0  26/0  23/0  

17 
هر تکلیفی را که مشاور ازدواج و  
خانواده برای حل مشکل بین من و  

 . دهممی همسرم بدهد، انجام 

79/0 ابزار  17/0  12/0  87/0  

18 
ادامه یا  درباره گیری تصمیممایلم برای 

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

78/0 انتظار   40/0  75/0  23/0  

19 
از طالق دوران بسیار خوبی را   بعدمن

 خواهم داشت. 
75/0 ارزش  77/0  35/0  17/0  

20 
مشکالت من حل خواهد   یهمهبا طالق 

 شد. 
76/0 ارزش  78/0  35/0  16/0  

21 
  دارد وجود برای سازش  زیادی هایراه 

  تواندمیخانواده و ازدواج  مشاور که
 بدهد.  نشان من به  را هاآن

80/0 انتظار   34/0  81/0  14/0  

22 
در هیچ شرایطی مایل به ادامه زندگی با  

 همسرم نیستم. 
84/0 انتظار   28/0  86/0  10/0  

 

عاملی    3در جدول     شده استخراج  عاملروی سه    مقیاس  هایگویهاز    هرکدامبارهای 
  5/0از    تربزرگبه عامل مربوطه، بار عاملی    گویهیص هر  . مالک تخص است  شدهمشخص

ارزش    -بر مبنای نظریه انتظار   هایاملع  یگذارنام ،  شدهاستخراجهای  بود. پس از تعیین عامل
  ارزش، عامل    به   20و    19،  16،  14،  8،  6،  3،  1  گویه های. بر این اساس  گرفتنجام  وروم  
 عامل به    22و    21،  18،  11 10،  7هایگویه و    ار ابز  عاملبه    17و    15،  13،  12،  2  های گویه

 انتظار اختصاص یافتند.  
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 خرده مقیاس سه میانگین، انحراف استاندارد و آلفای کرونباخ برای  .4جدول  
 آلفای کرونباخ انحراف معیار  میانگین  سؤاالت  ابعاد تحقیق 

 0/ 944 05/9 28/27 20 19، 16، 14، 8،  6، 3، 1 ارزش
 0/ 957 08/6 03/17 17،  15،  13  ،12، 2 ابزار
 0/ 952 51/7 88/18 22، 21، 18، 11، 10،7 انتظار 

 0/ 953 89/18 19/63 --- مقیاسنمره کل 
 

مقیاس  4جدول   معیار خرده  انحراف  و  تعارضات    مقیاسهای  میانگین  مشاوره  انگیزه 
 / 952تظار  برای عامل ان  مقیاس  هایعامل   دهد. ضریب آلفای کرونباخزناشویی را نشان می

آمد. همچنین ضریب آلفا    دست   به  944/0ارزش    برای عاملو    957/0  وسیلهبرای عامل  0
  گویه های پایایی مناسب    دهندهنشاناست که    شدهحاصل  953/0نیز    مقیاسبرای نمره کل  

 است.  مقیاس
عاد  محتوا و اب ازنظرهای این مقیاس متجانس بودن گویه تأیید  منظوربه :تحلیل عاملی تأییدی

از تحلیل عاملی    آمدهدستبه  عاملی  ساختار سه زیربنایی   اکتشافی،  عاملی  تحلیل  مبنای  بر 
 استفاده شد. تأییدی 

 در تحلیل عاملی تأییدی   مقیاس هایبارهای عاملی و سطح معناداری مربوط به مؤلفه  .5جدول 

 (هاآشکار )شاخصمتغیر  ردیف
  متغیرهای

 پنهان
 هاعامل

بار  
عاملی 

 رد استاندا

خطای  
 استاندارد 

آماره 
t 

P-
Value 

1 
برای حل اختالف با همسرم، امید اصلی  

و خانواده   من به کمک مشاور ازدواج
 است.

77/0 ارزش  051 /0  00/15  100 /0  

2 
کمک خواستن از مشاور ازدواج و  

خانواده، برای حل مشکل خود و همسرم را 
 دانم. تر از طالق میعاقالنه

93/0 ابزار  018 /0  67/15  100 /0  

3 
ارزش   برایم باقدر  زندگی مشترکم آن

است که برای نجات آن حاضرم از هر  
 ای استفاده کنم.کمک مشاوره 

79/0 ارزش  039 /0  31/20  100 /0  

4 
استفاده از مشاوره ازدواج و خانواده با  

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

-- -- -- -- -- 
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 (هاآشکار )شاخصمتغیر  ردیف
  متغیرهای

 پنهان
 هاعامل

بار  
عاملی 

 رد استاندا

خطای  
 استاندارد 

آماره 
t 

P-
Value 

5 
ستم که در هیچ شرایطی  قدر عصبانی هآن

خواهم حتی باوجود مشاوره مؤثر، به  نمی
 زندگی با همسرم ادامه بدهم. 

-- -- -- -- -- 

6 
حتماً برای حل مشکل با همسرم از مشاوره  

 ازدواج و خانواده استفاده خواهم کرد. 
90/0 ارزش  023 /0  91/38  100 /0  

7 

تواند  مشاور متخصص بهتر از من می
حل اختالف با  تشخیص بدهد برای 

همسرم، از مشاور ه استفاده کنم یا طالق  
 بگیرم. 

89/0 انتظار   019 /0  74/46  100 /0  

8 
چون تصمیم درباره جدایی و طالق،  

برای انجام   تصمیمی مهم و پرخطر است،
 نظر مشورت کنم. آن باید با یک صاحب

89/0 ارزش  022 /0  23/40  100 /0  

9 
وجه  هیچمشکالت بین من و همسرم به

 نیست. حل ابلق 
-- -- -- -- -- 

10 
جز طالق را برای حل  هیچ اقدامی به

 دانم. مشکل خود و همسرم مناسب نمی
85/0 انتظار   031 /0  26/27  100 /0  

11 
هیچ راهی برای ادامه زندگی و ایجاد صلح 

 شناسم. را نمی و سازش با همسرم 
82/0 انتظار   038 /0  58/21  100 /0  

12 
همسرم از خدمات   من برای ادامه زندگی با

 کنم. مشاوره ازدواج و خانواده استفاده می
92/0 ابزار  022 /0  82/41  100 /0  

13 
استفاده از خدمات مشاوره ازدواج و  
خانواده، برای حل اختالف بین من و  

 سودمند است.  همسرم

91/0 ابزار  02/0  55/45  100 /0  

14 
پردازم، تا از  هرچقدر هزینه الزم باشد می

حل اختالف با همسرم   برایمشاوره 
 استفاده کنم.

80/0 ارزش  038 /0  13/21  100 /0  

15 
از هر طریقی برای سازش و ادامه زندگی  

 مشترک با همسرم تالش خواهم کرد. 
89/0 ابزار  034 /0  26/26  100 /0  

16 
برای حل اختالف با همسرم هرچند جلسه  

ی ازدواج و خانواده  الزم باشد، از مشاوره 
 کنم.استفاده می

87/0 ارزش  029 /0  83/29  100 /0  
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 (هاآشکار )شاخصمتغیر  ردیف
  متغیرهای

 پنهان
 هاعامل

بار  
عاملی 

 رد استاندا

خطای  
 استاندارد 

آماره 
t 

P-
Value 

17 
هر تکلیفی را که مشاور ازدواج و خانواده  
برای حل مشکل بین من و همسرم بدهد،  

 دهم. می انجام 

85/0 ابزار  036 /0  67/23  100 /0  

18 
گیری درباره ادامه یا مایلم برای تصمیم

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

87/0 تظار ان  036 /0  25/24  100 /0  

19 
بعد از طالق دوران بسیار خوبی را  من

 خواهم داشت. 
81/0 ارزش  038 /0  24/21  100 /0  

20 
ی مشکالت من حل خواهد  با طالق همه

 شد. 
83/0 ارزش  035 /0  71/23  100 /0  

21 
 که  دارد وجود برای سازش  های زیادیراه 

  ار ها آن تواندخانواده و ازدواج می مشاور
 بدهد.  نشان من به

89/0 انتظار   027 /0  04/33  100 /0  

22 
در هیچ شرایطی مایل به ادامه زندگی با  

 همسرم نیستم. 
89/0 انتظار   025 /0  56/35  100 /0  

 
 

 
 تحلیل عاملی تأییدی در حالت ضرایب مسیر استاندارد  .1شکل 
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  مقیاس   یسنجروانهای  ویژگینتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی    1و شکل    5جدول  
دهد. بارهای عاملی  را نشان می  طالق  ی آستانهدر زنان در    انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی

به دلیل اینکه تمام بارهای    ، هستند  67/51تا    15بین    tو مقادیر    93/0تا    77/0بین    گویه های
باالتر از   ،  هست   رتکوچک  05/0و سطح معناداری از    96/1باالتر از    t، مقادیر  6/0عاملی 
 مورد تأیید است.  موردنظرو سازه  هاگویههمبستگی بین که  شود نتیجه گرفته می 

 برازش مدل  یهاشاخص  .6جدول  

 ꭓ2 Df ꭓ2/df GFI AGF
I NFI CFI IFI TLI 

RMSE
A 

 میزان
32/20

0 
13
6 

473 /1 91/0 901 /0 937 /0 979 /0 979 /0 973 /0 056 /0 

مال
 ک 

-- 
--
- 

کمتر  
 2از 

بیشتر  
 9/0از 

  بیشتر
 9/0از 

بیشتر  
 9/0از 

بیشتر  
 9/0از 

بیشتر  
 9/0از 

بیشتر  
 9/0از 

کمتر از  
08/0 

   تفسیر
برازش  

مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
مطلو
 ب

برازش  
 مطلوب 

 

  شدهحاصل   473/1درجه آزادی    بریمتقسدو  دهد که مقدار خینشان می  6نتایج جدول  
مطلوبی  اس مقدار  که  برآورد  شودیمارزیابی  ت  خطای  مربعات  میانگین  ریشه  مقدار   .
(RMSEA  نیز )08/0است. با توجه به کمتر بودن این مقدار از میزان    شدهحاصل  056/0  ،

باشند  بیشتر می  9/0های برازش مدل نیز همگی از  برازش مدل مطلوب است. سایر شاخص
   کنند.که مناسب بودن مدل را تأیید می

 گیرییجه نتبحث و 
ابزار و ارزش،  این مقیاس از سه عامل  پژوهش حاضر نشان دادنتیجه   امّا  بستههم،  انتظار،   ،

در تئوری  الزم را دارد.    یخوان هممقیاس    گویه هاو توزیع  است    شدهیلتشکمتمایز از هم  
اساسی    یهافهمؤلعوامل و    و ارزش ابزار  ، انتظار  انگیزش حاصل سه متغیر  ،انگیزشی وروم

ایجاد انگیزه در انسان هستند، انتظار عبارت است از احتمال حصول نتیجه پس از حدود معینی  
و   سودمند  فرد  برای  نتیجه  اینکه  به  فرد  اعتقاد  از  است  عبارت  وسیله  یا  ابزار  تالش،  از 

ت  دهنده فعالی برای انجام  یی پاداش نهااین است که:    است و ارزش عبارت از  دهندهپاداش
از  تئوری انگیزشی وروم یکی . (1391،یمحمد و محمدی، ونکیاست )چه میزان ارزشمند 
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فرد  های شناختی است که بر مطالعه فرآیندهای ذهنی تمرکز دارد و بر اهمیت ادراک  تئوری
از    یا مجموعههای هر فرد  اینکه تمامی دانسته   یصبر تشخنقش فعال آموزنده و    در آموختن 

مبن  و  باورها  قضاوتی  نظام  هستند    فرد   به  منحصرای  )می  یدتأک وی  کومبزورزد  و    مک 
قوام،2002پاپ، ابراهیمی  ترجمه  نتیجه  1396،  به  عنایت  با  عاملی    آمدهدستبه(.  تحلیل  از 

است که برای سنجش    جمالتیهای این مقیاس حاوی هیگو :توان گفتمی  ،هاداده اکتشافی  
و اطمینان دارم که    گیرماگر تالش کنم نتیجه می  بیانگر:  هاییانتظار با گویه   ینهدرزمباور فرد  

با گویه   ابزارتوانم با کوشش بیشتر در جهت حل مشکالت بین خود و همسرم موفق شوم،  می
ارزش با  است و    ثمربخش سودمند و    ای منپاداش حاصله بر  بگیرمنتیجه    اگر  هایی بیانگر:

،  ارزشمند است خیلی  ، برای من  صله از تالشسود و پاداش حا  هایی بیانگر این محتوا کهگویه
 هستند. مؤثر

بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی، از تحلیل    شدهساخته  ایتأیید ساختار سه مؤلفه  منظوربه
گرفته شد  تأییدی کمک  نتایج  عاملی  اکتشافی  تحلیل از  حاصل    و  تحلیل    یلهوسبه  عاملی 

تا گرفت  یموردبررس یدی  ئ عاملی  حاصل  ،قرار  تائیدی  نتایج  عاملی  تحلیل  بارهای    نیز  از 
به دلیل اینکه تمام    .نشان داد  51/ 67تا    15بین    tو مقادیر    93/0تا    77/0بین  را    هاگویهعاملی  

 تر کوچک  05/0و سطح معناداری از    96/1باالتر از    t، مقادیر  6/0بارهای عاملی باالتر از  
بین    ،بود سازه    ها گویههمبستگی  عاملی  ساختار    و   موردنظرو  مشاوره  ی انگ مقیاس  سه  زه 

انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی مورد  مقیاس های اصلی  سازه  عنوان به  ، تعارضات زناشویی
توان ادعا نمود زنان  لذا میاست،    نظریه انگیزشی وروممبتنی بر    این یافته  تائید قرار گرفت،

شاوره تعارضات زناشویی  از جلسه مرا    ابزار و ارزش  ،در آستانه طالق که سه عامل انتظار
توانند از خدمات  می  بهتر  ،هستند بهرهیب زشی  ی انگ یهامؤلفهاز زنانی که از این    ،انتظار دارند

 بهره ببرند. و مشکالت بین خود و همسرشانتعارضات زناشویی  برای حل مشاوره
رجی  منابع خا  عهدر مطالپژوهشگر  گرچه  های پژوهشی این فعالیت علمی،  در تفسیر یافته 

انگیزه مشاوره سنجی  های روانویژگیپژوهشی مرتبط با سنجش  به  مشخص    طوربهو داخلی  
  - کارآمدی باالی نظریه انتظار  متعددهای  در پژوهشولی    ، دست نیافتتعارضات زناشویی  

انگیز در  می   است   قرارگرفته   یتموردحما  شارزش  یافته تائید  تواندکه  این  های  کننده 
( 2017)  1کوزوویچ، فلیک و هولمنهای پژوهشی  یافته  توان بهمونه می برای نپژوهشی باشد،  
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سازه  باهدف  که در  تغییر  انتظاربررسی  دانش   –های  و  آارزش  سایر   یرتأث موزان  بر  آن 
  ی دهندهنشاناشاره کرد که    است  گرفتهانجامتحصیلی    متغیرهای آموزشی در طول یک سال

معنی بسیار  متقابل  بین سازهارتباط  انتظاردار  بود  ابزار،  های  ارزش  آتش روز،    پژوهش .  و 
الگوی انگیزشی    یرتأث بررسی    منظور به  که  یزن(  1397)  یعسگرنادری، پاشا، افتخار صعادی و  

تحصیلی درونی   - انتظار انگیزش  بر  تحصیلی    -ارزش  و عملکرد  آموزشی  اشتغال  بیرونی، 
نشان دادآموزان  دانش  انجام گرفت  انتظار استفاد  :در درس ریاضی  انگیزشی  الگوی  از    -ه 

بیرونی(، اشتغال آموزشی و عملکرد ـ    درونی)  یلیتحص موجب بهبود انگیزش  وروم  ارزش  
  با  یپژوهشیافته  این  شود.  آموزان گروه آزمایشی میتحصیلی بهتر در درس ریاضی دانش 

 همخوانی دارد. ، (2016)نتیجه تحقیقات هولمن، بارون، کوزویچ و الزوفسکی
رابط  بادر  نظریه  ه  وروم    - انتظار  ی کارآمدی  انگیزه  ارزش  ایجاد  کارکنانجهت    در 

نیز درمان  و  پژوهش   حوزه  ونکی   یر تأث بررسی    منظوربهکه  (  1391)  یمحمد  محمدی، 
ن  ابرنامه انگیزشی مبتنی بر نظریه انتظار ارزش توسط سرپرستاران بر رضایت بیمار  یریکارگ به

ااست    گرفته انجام پس  داد:  پاداش نشان  اعطای  )  با های  ز  برانگیزان(    عنوانبهارزش  عامل 
که این یافته با    افزایش رضایت بیماران منجر شد  و بهعملکرد مراقبتی پرستاران ارتقاء یافت  

تئوری   در  ارزش  استعامل  همسو  وروم  دوناهو  . انگیزشی  دیکس  پژوهش  پیازا،   ،
که  2008)  1وفیتزپانتریچ پرستاری  داد  نشان  نیز  شغ  خود(،  وظایف  انجام  در  توانمند    لیرا 

یافته  را نشان بدهد، این    یمؤثرتر ، احتمال بیشتری وجود دارد که عملکردهای شغلی  بداند
ی این عوامل به تقویت رابطه عملکرد  همه  ، ی وروم همسو استانتظار در نظریه  عامل  بانیز  

 کرد.ن کمک  فزایش رضایت بیماراو  افزایش تالش و عملکرد یجهدرنتو  با پاداش
ارزش    ،ه ترتیبب   سه عامل انتظار، ابزار و ارزشبین    نشان داد ازنتیجه پژوهش  همچنین  

ضات  ارایجاد انگیزه مشاوره تع  ( بار عاملی را در 0/20)  ین ترو انتظار ضعیف  (6/25)  ترینیقو
استزناشویی   داده  اختصاص  خود  به  پژوهشی  را  یافته  این  تفسیر  در  گفت    توانمی . 

،  انددانستهگرچه حصول نتیجه پس از حدود معینی از تالش را کمتر محتمل  گاندن دهپاسخ
ولی به دلیل ارزش زیادی که برای پاداش نهایی قائل هستند این نکته مهم را در ایجاد انگیزه  

-تالش  رسدی مبه نظر    .انددانسته  انتظار و ابزاراز دو عامل    ترمشاوره تعارضات زناشویی مهم 
  ی نوع بهبرای اصالح رابطه با همسر یکی از دالیلی باشد که موجب شده  ه گذشت  ثمریبهای 
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  عنوان بهرا  شدهآموخته( درماندگی 1975) 1سلیگمن، گردند شدهآموختهی گدگرفتار درمان
اعتقاد فرد مبنی بر اینکه رویدادها در کنترل   ییجهدرنت تعریف کرد که اغلب  اییژهوحالت 

گردد. این مفهوم حاصل تجربیات آزمایشگاهی سلیگمن است، در  د میاو ایجا در او نیستند 
آزمایش معرض شوک    هایییآزمودن ها  این  می  اجتنابیرقابلغ که در  تسلیم  قرار  گرفتند 

که    آموختندیم  هاآن   درواقعکردند،  های بعدی تالش نمیشدند و برای فرار از شوکمی
کشیدند و با همه  دست می برای گریز از آن  ش  لذا از تال  ، نیست  یرپذامکانفرار از شوک  

می  تحمل  که  دردردی  و  منفعالنه  آزاردهنده  به  اندهمکردند  و  ناهنجار  وضعیت  تن    این 
در این صورت افراد    ،کندنگرش شناختی بدبینانه تولید می   شده آموختهدرماندگی  ،  دادندیم

 در اینجا نیز (.  1978،  2آبرامسون)  هستنداز اعمالشان مستقل    عموماًکنند که پیامدها،  باور می
است آستانه   ممکن  در  دلیل  ی طالقزنان  تخصص    به  که  افرادی  به  ناموفق رجوع  تجربه 

این  ،  اندیدهشن های دائمی که از سایرین  و یا نصیحت   اندنداشتهرا    ییزناشومشاوره تعارضات  
ی ارزشی که برای  ذا با همهو لنمایند  ها فرض  ادامه همان راه  عنوانبهمرحله از تالش را نیز  

تعارضات   مثبتی به حصول نتیجه در مشاوره، دید هستندحل مساله و اصالح رابطه خود قائل 
در اثربخشی    تواندیمنداشته باشند. توجه به این نکته مهم در ایجاد انگیزه مشاوره نیز    یی زناشو

   باشد.برای زنان در آستانه طالق  یامشاوره هاییتفعال

می   ازنظر  مقیاس  این  وسیلهکاربردی  انگیزه  تواند  از  آگاهی  برای  مناسبی  مشاوره ی 
زندگی  در  مشاوره  انگیزه  این  برآوردن  برای  مناسب  رفتارهای  اتخاذ  زناشویی،  تعارضات 

کند تا از وضعیت انگیزشی  ی طالق کمک می زناشویی باشد، به این معنا که به زنان در آستانه
م خدمات  دریافت  جهت  نیز  خود  خانواده  مشاوران  برای  همچنین  شوند،  مطلع  شاوره 

  یامشاورهت اطالع از وضعیت انگیزشی مراجعین خود در مداخالت  چارچوب مفیدی جه
 سازد. فراهم می 

از   بودمحدودیتیکی  این  پژوهش  علت    کنندگانمشارکتکه    های  به  پژوهش  در 
  ، علت عدم اعتماد به مشاور  به  خود افشاییای  عدم آمادگی بر  وداشتن شرایط خاص روحی  

را   ارائه    بهاطالعات کاملی  مقیاس سنجش    .اندنکردهپژوهشگر  پیشینه  بررسی  همچنین در 
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که    نیامد  به دست و داخلی، نمونه مشابه    جی انگیزه مشاوره تعارضات زناشویی در منابع خار 
 د.کرهای پژوهشی، برای پژوهشگر محدودیت ایجاد میاین عامل در تفسیر یافته 

می  ارزیابی    ی هاپژوهش در  شود  پیشنهاد  جهت  اطالعات  به  بخشیدن  غنا  برای  دیگر 
مانند مصاحبه و مقیاس سنجش    یری گاندازه  های یوهشسایر    از  ،وضعیت انگیزشی مراجعین 

 گرفته شود. کمک  فزایداروایی مقیاس بی  درباره بیشتر  به شواهدکه بتواند رفتاری 

 منابع  
(.  1397نادری، رضا پاشا و عسگری، پرویز. )ر سعادی، زهرا؛ فرح  آتش روز، بهروز؛ افتخا 

انتظار» انگیزشی  الگوی  اشتغال    - تأثیر  بیرونی،  و  درونی  تحصیلی  انگیزش  بر  ارزش 
(، 2)  5،  فصلنامه سالمت روان کودک«،  آموزشی و عملکرد تحصیلی درس ریاضی

90-96  . 
ترجمه صغرا  ،  زه در دانش آموزانپرورش انگی (.  2002باربارا، مک کومبز و جیمز، پاپ. )

 . 23-24. تهران، انتشارات رشد، ص 1396ابراهیمی قوام.
نثار، مجید؛ شب افروزان، صغرا و فیض ثابت، مصطفی. ) » بررسی عوامل  1395حسینی   .)

در    مؤثر طالق  تقاضای  رشت«،  هادادگاهبر  شهر  خانواده  فرهنگی  ی  مدیریت  مجله 
 .  25-13، (31) 10، دانشگاه آزاد اسالمی

(. »ساخت،  1396اکبر؛ کیامنش، علی رضا و احدی، حسن. )یعلین؛ سیف،  درخشان، نوش
روااعتبار تحصیلی  یابی،  انگیزش  پرسشنامه  هنجاریابی،  و  نشریه  «،   (ASM)سازی 

 . 71-74(، 40) 10،علمی پژوهشی آموزش و ارزشیابی
زناشویی«،    سکوت  سشنامهپر  واعتباریابی  (. » ساخت1398رضایی، سحر و رسولی، آراس. )

 . 167-182(، 36) 9 ،تربیتی  گیریفصلنامه اندازه
علیرضا؛ مریم  فاتحی  سادات  جزایری، رضوان؛  السادات  روحی،  عذرا.    و  زاده،  اعتمادی، 

ساخت1396)  «   تعاملی   هایآسیب  یپرسشنامه  روانسنجی  های  ویژگی  بررسی   و  (. 
-205(،  28) 7،  تربیتی  گیریاندازهامه  فصلن اجتنابی«،    شخصیت  دارای  مردان  زناشویی

181 . 
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  زاده، داود؛   شجاعی  کمالی، محمد؛  تقدیسی، محمدحسین؛  صلحی، مهناز؛  زارعی، فاطمه؛
(. » درک تجربه پس از طالق  1393السادات. )  خویی، عفت  مرقانی  و  نجات، سحرناز 

   .13-26(، 4) 21، مجله علوم پزشکی دانشگاه رازیدر زنان ) پژوهش کیفی(«، 
(. »واکاوی پدیده  1397طاهری بنچناری، رویا؛ آقاجانی مرساء، حسین و کلدی، علیرضا. )

(،  2)  9،  فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایرانها و پیامدها در شهر تهران«،  طالق، ریشه 
164-139 

 . انتشارات سمت :، تهرانمدیریت رفتار سازمانی )رفتار فردی((. 1396قلی پور، آرین. )

 ( اشرف.  محمدی،  و  زهره  ونکی،  افسانه؛  برنامه  1391محمدی،  کارگیری  به  »تاثیر   .)
انگیزشی طراحی شده مبتنی بر نظریه انتظار، توسط سرپرستاران بر رضایت بیماران«،  

 .  47-60(، 4) 18 مجله حیات،
   https://fa.wikipedia.org/wiki. 1397مرکز آمار ایران. 

خانی غیاثوند، مرضیه؛ اسدزاده، حسن؛ سعدی پور، اسماعیل؛ دالور، علی و درتاج،  یعقوب 
های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس نیازهای بنیادی روان  »ویژگی  (.1397فریبرز. )

در   مدرسه  با  مرتبط  نوجوان)دانش شناختی  دوفصلنامه  («،  ASBPNSSآموزانِ 
 .47-48(، 16) 6، وهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهیپژ -علمی

Abramson, L. Y., Seligman, M. E. P., & Teasdale, J. D. (1978). Learned 
helplessness in human, Critique and reformulation. Journal of Abnormal 
psychology, 87, 49-74.  

Cabrera-Nguyen, P. (2010). Author Guidelines for Reporting Scale 
Development and Validation Journal of the Society for Social Work and 
Research. 1 (2), 99-03. Doi.org/10.5243/jsswr.2010.8. 

Davies, P. T., Harold, G. T., Goeke-Morey, M. C., & Cummings, E. M. 
(2007). Children’s emotional security and interparental conflict, 
Monographs of Society for Research in Child Development, 67 (3), 270.  

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Cognitive evaluation theory. In Intrinsic 
motivation and self-determination in human behavior, Springer, Boston, 
MA , (pp. 43-85) . 

Donahue, M.O., Piazza, I.M., Griffin, M.Q., Dykes, P.C., & Fitzpatrick, J.J. ( 
2008). The relationship between nurses' erceptions of empowerment and 
patient satisfaction. Appl Nurs ResFeb, 21(1): 2-7. 

Fairchild. A. J., Horsts'. J., Finney, S.J., & Barron, K. E. (2005). Evaluating 
existing and new validity evidence for the academic motivation scale. 
Contemporary Educational Psychology. 30, 3, 331-358. 

Fincham  D. (2003). Marital Conflict: Correlates, Structure, and Context. 
Current Directions in Psychological Science, 12 (1), 23-27.  

https://fa.wikipedia.org/wiki


 1399بهار    ،39  هم، شمارةگیری تربیتی، سال دصلنامة اندازهف    /  194

Frousakis, N. N. (2010). Communication in married couples: Exploring the 
roles of betrayal and forgiveness, A PhD Dissertation presented in the 
University of Tennessee, Knoxville. Gilford, R. (1986). Marriage in later 
life. Generations, 16 (21): 25-26.  

Hisham Saleh, R., & Luppicini, R. (2017). Exploring the challenges of divorce 
on Saudi women. Journal of family history, 42 (2). 184– 198. 

Hulleman, CS, Barron, KE, Kosovich, JJ., & Lazowski., RA. (2016). Student 
motivation: current theories, constructs, and interventions within an 
expectancy-value framework. In: Lipnevich AA, Preckel F, Roberts RD, 
editors. Psychosocial skills and school systems in the 21st century. 
Springer, Cham; pp: 241–278.  

Jackson, D.L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter 
estimates: Some support for the N: q hypothesis. Structural Equation 
Modeling, 10: 128–141. 

Keller, J. M. (2008). First principles of motivation to learn and e3-learning. 
Distance Education, 29(2):175-185. 

Keller, J.M. (2010). Motivational Design for Learning and Performance, the 
ARCS Model Approach, Springer. 

Kline, R.B. (2010).  Principles and practice of structural equation modeling 
(3rded.). New York: Guilford Press.  

Kosovich, J .J., Flake, J. K., Hulleman, C. S. (2017). Short-term motivation 
trajectories: A parallel process model of expectancy-value. Contemp 
Educ Psychol: 49, 130–139.  

Mekonnen Abebe, Y. (2015). Lived Experiences of Divorced Women in Rural 
Ethiopia. A Special Focus in Hulet Ejju Enessie Woreda: Addis Zemen 
Kebele. International Journal of Political Science and Development, 36, 
268-281 . 

Pintrich, P. R., & Shunk, D. H. (2011). Motivation in education: theories, 
researches and applications. (M. Shahraray, Trans.). Tehran: Elm 
publication. 

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness, on depression, development and 
death, San Francisco: Freeman & Company.   

Slavin, R.E. (2006). Educational Psychology: Theory and Practice (8th ed.). 
New York: Pearson. 

Wang, P.Y. (2004). Teacher as leader and student as follower: The 
implementation of expectancy theory in the English classes of Taiwanese 
college. Journal of American Academy of Business, Cambridge Sep, 5: 
(1/2), 418-429. 

Wentzel, K.R., & Miele, D. (2016). Handbook of Motivation at School (2nd 
edition), new Yourk, NY: Routledge. 

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–Value theory of achievement 
motivation. Contemporary Educational Psychology, vol 25. 68–81. 

 
 
 
  

 


