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فرصیت ازدواج و   »میی فرماینید برکات و فواید ازدواجای، رهبر معظم انقلاب درباره آیت الله سیدعلی خامنه

 ایین – دو هیر –های مهم زندگی است. برای زن و مرد خانواده، یکی از فرصتی آرام گرفتن در یک مجموعه

ی تسیلیی، ی دلگرم شدن به تداوم فعالیت زندگی اسیت. وسییلهرامش و آسایش روحی و وسیلهآی وسیله یک

 قطع نظر از نیازهیای طبیعیی .ی پیدا کردن یک غمخوارِ نزدیک که برای انسان در طول زندگی لازم استوسیله

هیای ی تولید نسل و داشتن فرزنید هیم خیود از دلخوشییانسان که نیازهای غریزی و جنسی می باشد، مسأله

ی کند، ازدواج یک امر مبارک و ییک پدییدهبینید از هر دو طرف که انسان نگاه میپس می ت.بزرگ زندگی اس

ی دو ی مسائل، فرعی و درجهت و بقیهی ازدواج، همان تشکیل خانواده اسبسیار مفید است. البته مهمترین فایده

ی اول ی این مسئله است؛ مثل تولید نسل یا ارضای غرایز بشری، اینها همه درجه دو اسیت، درجیهو یا پشتوانه

بقیای  ت.ها به ازدواج اسها و فرهنگبنای نسل بشری به ازدواج است. انتقال تمدن .همان تشکیل خانواده است

 .«برکات فراوانی بر ازدواج است است. ازدواج به –دیگر جهات از چه و سیاسی حاظل از چه –استقلال جوامع 

 

 www.farsi.khamenei.ir  منلع
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 دانشگاه گیلان از پایان نامه خود بیا عنیوانسرکار خانم فاطمه سادات بحرانی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده 

بیا موفقییت و کسیم نمیره عیالی در سیال  «ااائه ا روی اشا پس از تاومای ناشی از طلاق دا زنان مهلاه»

دفاع کردند. دکتر حسن بلند )استادیار گروه مشاوره دانشگاه گیلان( به عنوان اسیتادراهنما و دکتیر علیی  7931

وره دانشگاه گیلان( به عنوان استاد مشاور در این پایان نامه مشارکت داشتند. در ادامه صیادی )استادیار گروه مشا

 چکیده این پایان نامه گزارش می شود:

طلاق می تواند یکی از استرس زا ترین اتفاقات زندگی انسان باشد. بعضی از افراد می توانند در برخورد با این »

نند. رشد پس از تروما به تغییرات مثبت و سازنده ای گفته می شود کیه رویداد تغییرات سازنده ای نیز تجربه ک

از حوادث ترومایی به وجود آمده است. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای رشید پیس از ترومیای ناشیی از 

. طلاق در زنان مطلقه انجام گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از شیوه کیفی و از طریق نظریه زمینه ای انجام شد

گیری هدفمند و نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب  زن مطلقه بر اساس روش های نمونه 02

شدند و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و با استفاده از روش مقایسه ای میداوم اسیتراوس وکیوربین میورد 

رشید پیس از ترومیای ناشیی از طلیاق بیود. تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفرید و تعالی مقوله مرکزی 

ای بیرای رشید، عوامیل پذیرش و گذر از مسیر رنج طلاق به عنوان شرایط علیی و مقوله هیای فرزنیدان انگییزه

ای اسیتخراج گردیید. ای، سرسختی روانی و رویارویی و مواجهه برای شرایط مداخلیهخانوادگی، عوامل پیشینه

هیای شامل کنشگری مستقل، مدیریت روابط بینا جنسیتی، استفاده از پتانسییلهمچنین راهبرد های بدست آمده 

محیطی و هنجارپذیری هوشمندانه بعد از طلاق بود. معنویت گرایی شخصی نیز به عنوان زمینه استخراج گردید. 

داده در نهایت پیامد مقوله مرکزی که انعطاف پذیری در افکار و رفتار و گسترش دید و تجربیه اسیت توضیی  

توانید شد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر نتیجه گیری می شود که طلاق به عنوان یک رویداد آسیم زا می

 «.های سازنده ای نیز داشته باشد و موجم رشد افراد شودجنبه
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( در دو پژوهشی که به شیوه فراتحلیل به انجام رسیانیدند، نشیان 7931، 7931خجسته مهر، آقائی و امیدیان )

دادند که بین فداکاری و کیفیت ارتباط زناشویی ارتباط معنادار وجود دارد. در ادامه یافته های ایین دو پیژوهش 

 گزارش می شود. 

 

 

 فااتحلیل ااطهه فاایاای و ییفیت زناشوییپژوهش اول  

 

ای که مطلوب فرد نیست، کردن به گونهپوشی از فعالیت و رفتاری که فرد خواهان آن است یا عملچشم»

و متناقض است. هدف این  شود. نتایج مطالعات رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی متفاوتفداکاری قلمداد می

برای دستیابی به این هدف، ادبیات  پژوهش برآورد اندازه اثر کلی )همبستگی( فداکاری و کیفیت زناشویی بود.

های های علمی بین سالیافته در مجلههای انتشارها و مقالهنامهپژوهشی مربوط به رابطه این متغیرها، در پایان

مقاله( بر اساس معیارهای این پژوهش وارد فراتحلیل  ۸۱نامه و پایان ۶پژوهش ) ۷۸بررسی شد.  ۷۱۸۲تا  ۸۹۹۱

اندازه اثر مستقل برای رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی بود. نتایج حاصل از  ۲۶پژوهش شامل  ۷۸شدند. این 

زه اثر در مدل اثرهای نتایج نشان داد میزان اندا دهنده نبود سوگیری در انتشار بود.بررسی سوگیری انتشار، نشان

دار است. هرچند این معنی P<27/۱است که در سط   71/2تصادفی برای رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی 

کننده نشان میزان اندازه اثر بر اساس شاخص تفسیری کوهن نسبتاً کم است، ولی بررسی نقش متغیرهای تعدیل

ای که این متغیرهای نوع انتشار و محل پژوهش است؛ به گونهداد رابطه فداکاری و کیفیت زناشویی، تحت تأثیر 

نتایج این فراتحلیل نشان داد فداکاری  افزایش یافت. 20/2شده در ایران به میزان های انجاممیزان اثر در پژوهش

های این یک متغیر متأثر از بافت فرهنگی و اجتماعی است. همچنین درباره مضامین نظری و کاربردی یافته

 «ژوهش به تفصیل بحث شد.پ
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 های استالا ی و انتناطی فاایاای طا ییفیت زناشوییفااتحلیل ااطهه انری   پژوهش دوم  

 

بیرای صیمیمیت بیشیتر بیا   ییا های استقبالی ازخودگذشتگی، همسران ازخودگذشته برای شاد کردندر انگیزه»

 از پرهیز برای همسران فداکاری، اجتنابیهای که در انگیزهزنند درحالیهمسر خود دست به ازخودگذشتگی می

های استقبالی ازخودگذشتگی به احساسات مثبت و افیزایش کنند. انگیزهازخودگذشتگی می نارضایتی و تعارض

فداکاری با کاهش کیفیت زناشویی همراه است.  اجتنابی های هکه انگیزشود درصورتیکیفیت زناشویی منجر می

هیای ازخودگذشیتگی و کیفییت زناشیویی متفیاوت و متنیاقض اسیت؛ ها رابطۀ انگیزهحال برآیند پژوهشبااین

های ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی بود. بنابراین هدف این پژوهش برآورد اندازه اثر کلی )همبستگی( انگیزه

های انتشیاریافته در ها و مقالیهنامیهشده پیرامون رابطه این متغیرها، در پایانهای انجاممنظور، پژوهشبرای این 

مقاله( بر پایه معیارهای  0نامه و پایان 2پژوهش ) 1بررسی شد.  0271 -7331های های علمی میان سالمجله

هیای اسیتقبالی مستقل برای رابطیه انگیزه اندازه اثر 71پژوهش شامل  1این پژوهش وارد فراتحلیل شدند. این 

 کیفییت و فیداکاری اجتنیابی هیای اندازه اثر مستقل برای رابطه انگیزه 71ازخودگذشتگی و کیفیت زناشویی و 

دهنده نبود سوگیری انتشار بود. برآیندها نشان بود. برآیندهای حاصل از بررسی سوگیری انتشار، نشان زناشویی

 کیفییت بیا فیداکاری اجتنیابی هیای اسیتقبالی و در مدل اثرهای تصادفی بیرای رابطیه انگیزهداد تراز اندازه اثر 

دار است. بر پایه معیار کوهن تراز انیدازه معنا  >27/2Pاست که در سط   -71/2و  91/2 ترتیم به زناشویی

ی رابطییه هییای اسییتقبالی ازخودگذشییتگی و کیفیییت زناشییویی اثییری متوسییط و بییرااثییر بییرای رابطییه انگیزه

شیود. بررسیی نقیش متغیرهیای زناشیویی اثیری کوچیک ارزییابی می کیفییت و فیداکاری اجتنابی های انگیزه

های استقبالی یک متغیر وابسته به فرهنگ است. مضامین نظری و کیاربردی کننده مشخص ساخت انگیزهتعدیل

 «.تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهای این پژوهش بهیافته

 

 مناطع

هیای اسیتقبالی و اجتنیابی فراتحلیل رابطه انگیزه (.1331خجسته مهر، رضا؛ آقائی، زینم؛ و امیدیان، مرتضی )

 .101-13(، 1)3 مشاوره و روان درمانی خانواده،. فداکاری با کیفیت زناشویی

. فراتحلییل رابطیه فیداکاری و کیفییت زناشیویی(.1336خجسته مهر، رضا؛ آقائی، زینم؛ و امیدیان، مرتضیی )

 .153 -142(، 2)12 دوفصلنامه روانشناسی معاصر،
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  عباس صادقی، دکتر سجاد سعادت دکتر   تانمه  مارتین همرسلی  تا یف

  دانش گسترآوای انتشااات     791  تعااد صفحه        7931 اول  چاپ 

-هیای روشتیر بیه فلسیفهدر تلاش است تا با یک نگاه عمییق "پژوهش کیفی چیست؟"کتاب حاضر با عنوان توضیح  

هیای مختلیع علیوم تواند برای همه دانشجویان و محققان رشیتهشناسی به سوال فوق پاسخ بدهد. مطالعه این کتاب می

دنبیال فهیم و انجیام کیه بیه...« علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی، مدیریت، علوم سیاسی و مثل »انسانی 

شناسی به زبان ساده، همراه های روشتحقیقات کیفی هستند، مفید باشد. در این کتاب، تعاریع، اصول و مبانی و دیدگاه

تر پیژوهشتر و عمیقئه شده است. در واقع اگر به دنبال فهم دقیقهای کیفی انجام شده، اراهایی در زمینه پژوهشبا مثال

یک از این رویکردها هستید، مطالعه ایین  های فلسفی هرهای کیفی، تفاوت آن با پژوهش های کمی و شناسایی مفروضه

 شود.کتاب به شما توصیه می

 پژوهش کیفی چیست؟


