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در خصاو  علال حاروز  هاا یوحسژوهش حاضر حا هدف تحلیل ادراک و تجرحاه یخساته  هدف:
کاه حار  : روش  زدایی عاطفی انجاام شاده اسات. اخان ساژوهش از نامط وعالعاات کیفای هاود 

وصاااحبه عهیاام نیهااه  38 حااا اسااتفاده از ، هااا ساخااه روخداارد سدخدارشیاساای انجااام شااد. داده
آوری  شهر قن و تهران زها  دو ساختارخافته حا زنان و وردان وتأهل خا دارای تجرحه تأهل در

گان حروبیاای تجارحراان در زنادگی کیید تحلیال شادند. وراارکت، و حه روش ُکدگذاری نظاری
های پیرگیری  راه، ها یوحگیری و تردخد زدایی عاطفی  ضهن توصیف علل شدل، ورترک

حااه ، کییدگان یخسااته ورااارکت ل کیفاای تجرحهیااتحل ها: یافتییه  و ههبااود آن را پیراایهاد دادنااد.
های  زوییاه) وقولاه اصالی 4ها در قالج  آن یحید وقوله فرعی و در نهاخت دسته 68 ییشیاسا

عااطفی شااول  گیری و ترادخد سدخاده طال  اصلی( ویتج گردخد. چهار زوییاه عهاده در شادل
، «هااای اقتصااادی چالش»، «هااای عاااطفی و زیساای چالش»، «هااای رواناای و اخالقاای چالش»
: نتااااخج ساااژوهش تیااامط و تعااادد علااال گحری نتحجیییه . هاااود« هاااای فیااااوری ارتباطاااات چالش»

دهد و هیانگر اخن است که اخن سدخده از علل وختلاف  نران وی ساز زدایی عاطفی را زوییه
ساایی حارای  ویظمر کاهش پیاوادهای نااگوار آن و زوییه سذخرد و حه ویتأثیر  ای و در هن تییده
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، در واااواردی نظیااار هاااوش هیجاااانی هاااا یوحهاااای  ارتقاااای وهارت، ههباااود وضاااعیت ووزاااود
 ورت دارد.های حل وسجله ضر ارتباطات اثرحخش و تقمخت وهارت

 تجرحه یخسته، راحعه زناشمیی، طال  عاطفی :های کلحدی واژه

 وقدوه
کمووکترین جاوعمه ا لین نهاد بشری   ابتدایی، شناسی   تاریخ از ونظر جاوعه ، ترین   
ر ابم  وناسمب در جاوعمه بمر اسماس ر ابم  وناسمب در  .(13:3123، جهمانی) خانواده اسمد
خمانواده   بمه تبمع ، تر باشمد ر ابم  در ن خمانواده وناسمبرد   همر انمدازه یگ ی  وکخانواده ش

؛ نقمممم  از 32:3117، اعممممزازی) برخمممموردار اسممممد یشممممتریام بکآن جاوعمممه از تبممممات   اسممممتح
 (.  251:3126، باستانی   ههکاران

را تم تیر  بیشمترین، خانواده به عنوان ا لین آووزشگاه بشری براساس نوع رابطه بما فرزنمدان
اجتهمممماعی   فرهنگممممی فرزنممممدان دارد؛ تانیممممًا بممممه طممممور ، ید ر انممممیا اًل بمممر وگممممونگی شخیمممم

کنممد. لممذا توجممه بممه سممالود    غیروسممتقین جاوعممه را وتمم تر از نمموع ر ابمم    فرهنممگ خممود وی
یممادی برخمموردار خواهممد بممود ، جهممانی) وگممونگی ف ممای در ن خممانواده از اههیممد بسممیار ر

12:3123  .) 
ه کممن باورنممد یممارشناسممان بممر اکاسممد؛  طممالق، یخممانوادگ یها بین آسممیتممر از وهن یکممی

رار اختالفممات کممت، ینممد: اختالفممات جز ممک یومم یر را طممین سممیممثممر ووا ممع اکنممد طممالق در ایفرآ
 ی هرهمما، بممه طممرا وقابمم  همما ر جاز  یکممی یلممیو بممی ایمم ییجممدا، شممدن آنهمما ی  جممد یجز مم
 ی ممانونطممالق ، یطممالق عمماطف، همما یریاز  هرهمما   درگ همما ر ج یخسممتگ، رار آنکمم  ت یطمموالن
 ینممموع ی(. طمممالق عممماطف251: 3126، ؛ نقممم  از باسمممتانی   دیگمممران333: 3111، وحهمممدی)

گروممه بممه جممداکممدر نظممام خممانواده اسممد  ینابهنجممار شممود   بنمما بممه  یونجممر نه همما ر ج ییه ا
 ینممار هممن بممه زنممدگکسممقف در یمم ر یمم    در ریوحمم یمم زن   شمموهر ههانممان در  یلممیدال

ویماحبد  ، ه فا مد عشم کم  شده اسمد یپموچ تبد ید اجمآنها بمه از یاوا زندگ، وشغولند
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کید) اسد ید ست  .(306:3123، نق  از یزدانی   دیگران ؛3111، 1استی    
کممه زن   شممموهر طممالق عممماطفی بممدین کنمممار یکممدیگر زنمممدگی  سمما  یوعنی اسمممد  ها در 

کممووکترین عال ممه وی کممار وشممغو    بممه یکممدیگر داشممته یا کننممد بممد ن اینکممه  باشممند. زن بممه 
یاد یافد نکند   ورد نیز توجه ر بمه اومور ومالی  یباشد   هزینۀ شخیی خود را از شوهر  در

نداشته باشد   یا اینکه ر اب  اجتهاعی   خانوادگی بین آنهما  جمود نداشمته  کزندگی وشتر
گانممه د سممتان   بسممتگان خممود را بیننممد ا ومما ههانممان بممه زنممدگی باشممد یعنممی هممر یمم  جدا

کمردن همن بمرا گونمه زنمدگی  که این  کنار یکدیگر اداوه دهند. طبیعی اسد  زن  یفیزیکی در 
کرد یورد   نیز برا ی  هن برا یعنی  اعمدتًا ونمین ، فرزندان وحی  وناسبی را فراهن نخواهد 
گفتگو بین اع اء یشاد، فا د نشاط یا زندگی جمه در نتی، خواهمد بمود کپویایی   تحمر،   

کمه تموانش را دارنمد  یافراد به ووفقیمد  ا عمی   وشمهگیر، در زندگی یدر نبود نشاط   شاد
؛ نقمم  از 3276) (. بوهانممان2: 3123، ؛ نقمم  از بممرین3111، ونممادی) دسممد نخواهنممد یافممد

( طمالق عماطفی را ا لمین 2: 3112، ؛ نقم  از باسمتانی   دیگمران552: 2660، ا لسن   دفمراین
کمه احسماس بیگمانگی  طالق   بیمانگر رابطمه زناشمویی ر  بمه ر المی ویورحله در فرایند  دانمد 
گروه به نظمر وی جایگزین آن وی ، شمک    وحتموایی از صمهیهید دارد، رسمد ازد اج شود. ا

کمه در آن تفا ت اوا طالق عاطفی وهکن اسد در رابطه کهمی  ای به  جمود آیمد  همای آشمکار 
کنمار هم اوما در احساسمات شخیمی ، کننمد ن زنمدگی وی جود دارد   ههسران بمه راحتمی در 

کمه در آن  ای را توصیف وی طالق عاطفی رابطه، دیگر یکدیگر شری  نیستند. از سوی کند 
 لمی در خلموت  مادر ، رسمند های اجتهاعی خوب   صهیهی بمه نظمر وی ههسران در وحی 

 ، ههکممماران؛ نقممم  از باسمممتانی   3111، تبریمممزی   ههکممماران) بمممه تحهممم  یکمممدیگر نیسمممتند
3112 :1  .) 

وممرتر در طممالق  یشممناخت عواومم  جاوعه»( بمما عنمموان 3123) پممژ هش پممروین   ههکمماران
کممه وتغ« یتهرانمم یهمما در بممین خانواده یعمماطف در ن  یه اجتهمماعیسممروا» یرهمماینشممان داد 

                                       
1.  Steel, L. Kidd, W. 



7 .......................................................................  ...از علل حروز زدایی عاطفی ها یوحادراک و تجرحه یخسته 

سمممطح ، هممما ر ج یر انممم_  یسمممطح سمممالود جسمممهان، سممماختار  مممدرت در خمممانواده، خممانواده
بما  یرابطمه وعنمادار« یههسمان ههسمر»زان یمان نظمن در ن خمانواده   وزیو، ها ر ج یندارید
( در پمژ هش خمود آومادگی نداشمتن بمرای 3123) دارنمد. وطالعمه ایهمانی یزان طالق عاطفیو

ازد اج ، همای ناپسمند اعتیاد به سیگار   سایر ومواد وخمدر   عادت، ازد اج اجباری، ازد اج
کنمد(. باسمتانی   ان عل  طالق عماطفی بیمان ویرا به عنو ها دار نشدن ر ج باه، ویلحتی
که 3112) ههکاران یافتند  کیفی در :  وقوله شماو  33( در بررسی عل  طالق در ی  وطالعه 

عمدم ههمدلی   ههراهمی ومرد ، وشمکالت ارتبماطی، توجهی ورد بی، عدم ت وین نیاز عاطفی
، گذران   مد بما یکمدیگرعدم ، ی خشوند آویز وردها  رفتار، انتخاب نادرسد ههسر، با زن

عدم تعماد  ر حمی ومرد   عمدم احسماس وسم ولید ومرد از ، اعتهادی بی ، نارضایتی جنسی
 (. آزادی   ههکممماران3112، باسمممتانی   ههکممماران) باشمممند جهلمممه علممم  طمممالق عممماطفی وی

پوشمممش   ظممماهر تممم تیر  سممماز طمممالق عممماطفی بمممه ( در بررسمممی عواوممم  اجتهممماعی زوینه3112)
دم رضمممماید جنسممممی   رسممممیدگی بممممیش از حممممد ههسممممر بممممه فرزنممممد در عمممم، آراسممممته ههسممممر نا

کردنممد زوینه (. نتممایم وطالعممه 3112، آزادی   ههکمماران) سممازی بممروز طممالق عمماطفی اشمماره 
کیفید زندگی زنان دومار طمالق عماطفی»( با عنوان 3123) یزدانی   ههکاران ، «تحلیلی بر 

کیفیممد احسمماس فممردی کممه ویممان طممالق عمماطفی بمما  ، یفیممد ر ابمم  خممانوادگیک، نشممان داد 
کیفیممد شممرای  ، کیفیممد شممرای  وحیطممی، کیفیممد سممالود، کیفیممد ر ابمم  اجتهمماعی   

 ههبستگی وعناداری  جود دارد.، ا تیادی
کممه وشماهده وی کما ی علمم  جممدایی  شممود پژ هش ههانگونمه  هممای بسمیار وعممد دی بممه  ا

می انجمام  شمده نیمز عهمدتاً  همای انجام اند   اندک پژ هش پرداخته ها ر جعاطفی  که  بما ر   
کیفیمممد ر ابممم  خمممانوادگی بمممر تبمممات    پذیرفته اسمممد. بنمممابراین بممما توجمممه بمممه نقمممش بسمممزای 

کمه   هایی ضمرورت   اههیمد توجمه بمه آسمیب، استحکام جاوعمه از جهلمه جمدایی عماطفی 
وشمخ  ، کننمد ر اب  سالن خانوادگی   بمه تبمع آن ر ابم    وناسمبات جاوعمه را تهدیمد وی

  بازنهمایی علم  ، سماز در بمروز جمدایی عماطفی عهی  ابعاد   عواو  زوینهشود. وطالعه  وی
کهم  بمه ، آن بستر وناسبی را بمرای عهم  بخشمیدن بمه شمناخد از ایمن پدیمده   در نتیجمه 
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نهایمد. سمرعد شمگرا تغییمر   دگرگمونی  جوان برای پیشگیری   بهبمود آن فمراهن وی ها ر ج
کمممافی بمممه آن در ، دیمممده در جاوعمممهدهی   تشمممدید ایمممن پ در عواوممم  وممموتر بمممر شمممک  توجمممه نا

کممافی های  بلممی   بممه ویممژه نبممود وطالعممه وطالعممه کیفممی وناسممب    گیممری از  لممز م بهره، های 
کوشمد  ایمن پمژ هش وی، کند. با توجه بمه ایمن وهمن گرانه را د  وندان وی هایی ژرا پژ هش

که  ، «کداونمد  هما ن ر جعواو  ووتر در بمروز   تشمدید جمدایی عماطفی ویما»تا به این س وا  
 پاسخ دهد.

 روش پژوهش
کیفمی   بما ر   پدیدارشناسمی کتشمافی بمرای  1این پژ هش به شیوه    بما اتخمار رویکمرد ا

کیفمممی از طریممم   از علممم  جمممدایی عممماطفی انجمممام شمممد. پژ هش هممما ر جکشمممف ادراک  همممای 
 یاجتهمماع یها دهیممش وعلووممات ومما در وممورد پدید بممر وحتمموا بممه افممزاکیمم  ت  یف تجربممیتوصمم
کتشمممافی آنک یوممم  همممک فا مممد ومممارووب نظمممری   ، ننمممد. ایمممن پمممژ هش بمممه دلیممم  واهیمممد ا

(   بممرای 3123، ؛ نقمم  از صمماد ی فسممایی3126، وحهممدپور) های وبتنممی بممر آن اسممد فرضممیه
نیهمممه سممماختار یافتمممه اسمممتفاده شمممد. بمممه ونظمممور  2هممما از فمممن ویممماحبه عهیممم  گمممردآوری داده

که به شی وشارکد انتخاب وه هدفهند انجام پذیرفد از سه والک شماو : المف( کنندگان 
کمه سمردی عماطفی  در ر اب  کردنمد وردان   زنان وت ه  یا دارای تجربه ت ه   ، شمان را تاییمد 

کن شممهر  ممن یمما تهممران؛   ج( ر ج همما ر جب(  کممه دسممدهممای سمما کن دارای یکسمما  تجربممه  ی 
کیفممی اسممتفاده شممد. در ر  ، زنممدگی وشممترک بودنممد هممای  ونممه واننممد ر  حجممن نه، هممای 

ی از پیش تعیین شده نیسد   به ر ند پژ هش   وقوالت در حما  تکموین بسمتگی دارد.  که 
کیفممی از نمموع هدفهنممد اسممد   حجممن آن نیممز بممه سممطح  گیری در پژ هش ر   نهونممه هممای 
(. در ایممن 3125، یکتا صمماد ی   شممکوهی، باررگممان، صممالحی) همما بسممتگی دارد اشممباع داده

ویاحبه عهی  نیهه ساختار یافته با زنان   ومردان وت هم  یما دارای  26جامپژ هش پس از ان
                                       
1.  Phenomenology. 
2.  In – depth interview. 
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همای نهونمه در پمژ هش   رکمر  هما حاصم  شمد. بررسمی ویژگی اشباع نظمری داده، ت ه  تجربه
ها    تر بمممما یافتممممه توانممممد بممممه وخاطبممممان در درک   بر ممممراری ارتبمممماط نزدیمممم  وی، جز یممممات آن

پممذیری سممازی بممرای شممک  زوینه کهمم  نهایممد گیری باور ، صممالحی   ههکمماران) در ایشممان 
 کنندگان آورده شده اسد. های فردی وشارکد ویژگی، 3(. در جد   شهاره 3125

کنندگان های فردی وشارکت . ویژگی1جدول 
درصدتعدادسطوحها ویژگیدرصدتعدادسطوحها ویژگی

گر ه سنی
 ضعید 26-16251

اشتغا 
3206شاغ 

156غیر شاغ 16-56016
56-16121

 ودت ت ه 

3-1711

جنسید
36711-1 26 31 زن
31236-36 36 2 ورد

تحییالت

2631-31 1 3 ریر دیپلن
26131باالی 526دیپلن

3206کارشناسی
تعداد فرزند

3576با فرزند
016بد ن فرزند131کارشناسی ارشد

26366جهع26366 جهع

 ها یافته
نتایم بیسد ویاحبه عهی  نیهه ساختار یافته با افراد وت ه  یا دارای تجربمه ت هم  در 

کممه عواومم   ابمم  نشممان وی، شممهر  ممن   تهممران 2 سممازی   ایجمماد طممالق  توجهی در زوینه دهممد 
سمممازی بمممرای  زوینه، نقمممش دارنمممد. ایمممن عواوممم  نیازونمممد بازشناسمممی هممما عممماطفی بمممین ر ج

کنتممر    بهبممود اسممد. درک   تفسممیر سمموژهپیشممگیری    ها از ایممن عواومم   در صممورت  جممود 
کممه در اداوممه بطممور وبسمموط   یمم  عهیممتری بممه آن اشمماره خواهممد شممد. تحل وتفمما ت اسممد 

هما  آن یبند وقوله فرعی   در نهاید دسمته 36 ییبه شناسا، کنندگان ریسته وشارکد تجربه
کمه وهمار  جاوید. یافتمههای اصلی( ان زوینه) وقوله اصلی 5در  الب  کی از آن اسمد  ها حما
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هممای ر انممی    والش»گیری   تشممدید پدیممده طممالق عمماطفی شمماو   زوینممه عهممده در شممک 
های فنماوری  والش» ، «های ا تیادی والش»، «های عاطفی   جنسی والش»، «اخال ی

ق های شناسممایی شممده در بممروز   تشممدید طممال اسممد. در اداوممه هممر یمم  از زوینممه« ارتباطممات
  ومورد بازنهمایی  مرار، هما آن یهما  و  کنندگان   بما اسمتفاده از نق  از ونظر وشمارکد، عاطفی
 اسد. گرفته 

 های روانی و اخالقی های ناشی از چالش وقوله اصلی اول: زوحنه

عمدم صمدا د ، های ر انی اخال ی در این پژ هش به عدم احترام   درک وتقاب  والش
 اشاره دارد. ها   اعتهاد   وشاجره بین ر ج

 عدم احترام و درک وتقابل .1-1زیروقوله 

حفممح حروممد ، آویز   آراوممش در زنممدگی یکممی از عواومم  وهممن بممرای ههزیسممتی وسممالهد
بممرای یمم  زنممدگی ای  زوینممه، (. بنممابراین احتممرام وتقابمم 3112، زاده حسممین) یکممدیگر اسممد

باشمد. بما توجمه بمه  اص ویاجتهاعی ایده آ  بطور عام   ی  زندگی وشترک ایده آ  بطور خ
های ههسممر    همما   ر حیمات   خواسمته شمناخد ویژگی، همای ووجمود ویممان زن   ومرد تفا ت

آیممد. بطممور ودمما  دنیممای وممردان  وممی از ویممادی  احتممرام وتقابمم  بممه شممهار، عهمم  براسمماس آن
ی خمود را احساسمی   هما  استداللی اسد   دنیای زنان احساسمی   عماطفی   زن بیشمتر نیاز

کننممد   ایممن  وممی یعمماطف کممه ههممدیگر را درک  بینممد. راز صممهیهید ویممان آنممان ایممن اسممد 
وبنممممی بممممر رکممممر ، ها در سمممموا  ا   ویمممماحبه تفمممما ت در دیممممدگاه را بپذیرنممممد. تهمممماوی سمممموژه

کرده« احتممرام   درک وتقابمم »آ   های یمم  زنممدگی ایممده شمماخ  گممر ایممن  را رکممر  انممد. حمما  ا
کهرنمگ شمو شاخ  وهن زندگی وشترک ایده زوینمه وسماعدی بمرای نارضمایتی طمرا ، دآ  

گمرفتن از ههسمر  ایجماد کنمد   در صمورت اداومه ایمن  ضمعید   عمدم  ومی وقاب    فاصله 
کافی به نشانه  شود. وی این فاصله به جدایی عاطفی ویان آنها وبد ، های آن توجه 
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گذاشمممد    گویمممد: ههسمممرم بمممه تفممما ت نظراتهمممان احتمممرام نهی ومممی سممماله 26سمممهیده 
کممرد ودمم  نممرفتن بممه دانشممگاه یمما فقمم   وممرا بمما اجبممار تممابع نظممرات خممود  ویههیشممه 

کمممممه ا  د سمممممد دارد. بارهممممما در وقابممممم  خمممممود   خمممممانواده تحیمممممی  در رشمممممته  ام ای 
 وخیوصا پدرم( ایستاد   احتراوی برایهان  ای  نبود.)

کرم  گوید: ههسمرم علمی رغمن اینکمه بیکمار اسمد   تهمام بمار ا تیمادی  وی ساله 51ا
کمردن بمرای  ده ر ی د   ون اسد باخانوا کمار  کنمار  این حا  ههیشه تو مع دارد در 

خیما   بیبه تهمام اومور ونمز  نهایمد رسمیدگی را داشمته باشمن. ا   ا عما ، اورار وعا 
 کند. نهی اسد   ورا درک

عدم صداقت و اعتهاد  .2-1زیروقوله 
صممدا د بمممر  پممذیر اسممد.   تممی گیری ر ابمم  صممهیهانه در پرتممو صمممدا د اوکان شممک 

کن خواهمد  هنف ای خانواده پرتو افکن شود  دلی   صهیهید بر ر اب  اع ای خانواده حما
کممه یکمی از 3111، نیا سممبحانی) شمد گیممرد  راه عممدم صممدا د را پیش همما ر ج(. حمما  زوممانی 

اعتهمادی صمهیهید را  افکند   ایمن بی اعتهادی را در د  ههسر  وی اندک اندک بذر بی
 شود. گرفتن ههسران از هن وی عث فاصلهکند   با کهرنگ وی

که سهیه  کارهایش را از ومن وخفمی  وی ساله 21ههانطور  گوید: ههسرم وندین بار 
کاری شمممد بجمممای  ومممی یش وشمممخ هممما کمممرد   بممما ومممن صمممادق نبمممود     تمممی پنهمممان 

کرده اسد. اعتهاد   د بی کرد   این ورا به شدت وی شروندگی توجیه  لزده 
گاهی ا  ات خود  شمود تما ههسمر  بما ا  صمادق نباشمد   ایمن خمود  ومی فرد باعمثالبته 

کرده اسمد نمه ههسمر پنهمان  که زوینه فاصله ر انی   عاطفی از ههسر  را ایجاد  فرد اسد 
کار .

گاهی خریدهاین را از ههسمرم  وی ساله 17وحهد  کارهاین حتی  گوید: ون خیلی از 
کنش غیر ونط کنن   به ا  نهی وی وخفی  ترسن. ویا   قیگوین وون از  ا



 6281 تاحستان، 13شهاره ، 61زلد ، سژوهرهای وراوره ................................................................................. 63

 وشاجره   .3-1زیروقوله 

که آسمایش اع ماء را تم وین، ههه وردم خانواده را نهادی پر از صهیهید  د ستی   اون 
که وا را  ادر وی وی تیور، کند وی ین کنند. نهادی  سمیف ) سازد از ناوالیهات زندگی بگمذر

شمود  ومی خوشبختی تیور عنوان وکانی برای اونید   (. خانه غالبًا به3122، زاده   برریان
گمماهی در ایممن وکممان خبممری از اونیممد   خوشممبختی نیسممد. خممانواده سممهب  آراوممش    اومما 

های ومورد وطالعمه ایمن پمژ هش در نخسمتین سموا  ویماحبه  ف ای اون   آرام اسد. سوژه
آراوممش ر حممی   ر انممی را بممه عنمموان یکممی از ، آ  های یمم  زنممدگی ایممده وبنممی بممر رکممر شاخیممه

کنمدها رک شاخیه یم  ، ر نهودند.  بنابراین هروه این آراومش ر حمی   ر انمی افمراد را تهدیمد 
آ  را تهدیممد نهمموده اسممد. یکممی از ویممادی  بممارز بممرهن خمموردن اراوممش  زنممدگی وشممترک ایممده
لفظمی یما فیزیکمی( اسمد. هما ) ویمان ر جهما  ها   تعارض بروز وشماجره، ها ر حی   ر انی ر ج

کهممی از ا فممراد وعتقممد بودنممد زنممدگی بممد ن تعممارض وهکممن نیسممد   در ایممن وطالعممه تعممداد 
که بتواننمد اتمری بمر جمدایی عماطفی ویمان  تعارض بگذارنمد. اوما  هما ر جها در حدی نیستند 

کثرید افراد وعتقد بودند درگیری اتمرات بسمیار نماوطلوبی بمر هما  های ویمان ر ج ها   تعارض ا
 گذارد. کیفید ر اب  ویان آنها وی

 گوید: دعوا بالی خانهان سوزه   سرونشاء ههه وشکالته. وی ساله 23رینب 
کشممهکشهمما  گویممد: تعارض وممی سمماله 22بمماران  کوبیممدن همما  ویممان ر جهای     واننممد 

هممما  ویخمممی بمممر دیممموار اسمممد وهکمممن اسمممد حممم  شمممود اوممما آتمممار  در د    رهمممن ر ج
 خیوصا زن واندگار اسد.

که زنانشان را تنبیمه کننمد   آتمارونفی تنبیمه  ومی بمدنی وت سفانه هنوز وردانی  جود دارند 
که ر اب  را تا نقطه جدایی نیز یاد اسد   کشاند. وی بدنی آنقدر ر

که 21ود  زهرا  کووکترین دعواها آنقدر ومرا وی ساله  زد   بعمد  ومی گوید: شوهرم در 
گاهی حتمی نمان همن بمرای خموردن نداشمتن.یکبار بعمد از سمه  وی در خانه حبس کرد 

کردم   به خانه پدرم پناه آوردم   بعد از آن جدا شدم.هفته حبس از خانه فرا  ر 
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های عاطفی و جنسی  های ناشی از چالش وقوله اصلی دوم: زوحنه
عممدم ، هممای عمماطفی   جنسممی  در ایممن پممژ هش شمماو  عممدم ابممراز صممحیح عال ممه والش

  اختالالت بوجمود آومده در ر ابم  ها( ناراحتی)   احساسات ونفیها  بیان شفاا خواسته
 باشد. وی جنسی

صححح( عالقه) عدم ابراز .1-2زیروقوله 
همای   بمرآورده شمدن نیاز، انگیزه انسان برای ازد اج ضهن رفع تنهایی   نیماز بمه اسمتقال 

جنسممی   بقممای نسمم  اسممد. ههانممین د ام ازد اج وسممتلزم عشمم    احساسممات ، عمماطفی
عال ه به ههسر یکمی از (.  3115، حیدری   دیگران) نسبد به یکدیگر اسدها  ودبد ر ج

کسمب وهارتهای  پایه که الزوه ی این ووفقیمد  همای ابمراز آن   زندگی وشترک ووف  اسد 
کمه  نوع ابراز آن به ههسر اسد. ابراز عال ه   د سمتی بمه ههسمر یکمی از وسما   وههمی اسمد 

(. بنمابراین بمین 3112، زحهمتکش) تواند نقش ومرتری داشمته باشمد وی در سعادت خانواده
کممودکی رابطممه وسممتقیهی توا نممایی ومما بممرای پیونممد احساسممی بمما دیگممران   تبمماد  وحبممد در 

 جود دارد. 
کممه فاطهممه  کننممد عممدم ابممراز  وممی هممن فکممرهمما  گویممد: برخممی ر ج وممی سمماله23ههانگونممه 

که غل  ترین ویز در زندگی ههمین اسمد. ههمین اسمد  عال ه حیاسد در صورتی 
کردن بلد نیسد وون وحب د پدر بمه ومادر   بمالعکس را ندیمده. که نس  وا وحبد 

کردن ر  در ر  را بلد نیستن.  ون به شخیه وحبد 
کلی نیاز به آووختن نموع بیمان احساسمات   وهارت ارتبماطی بما ههسمر را همای  افراد بطور 

کممه وت سممفانه از ایممن آومموز  غفلممد شممده اسممد. یکممی از وسمما   وهممن   بمم  از ازد اج دارنممد 
  ابراز عال ه تفا ت زن  ورد اسد. دیگر در زوینه وسا   عاطفی
که باران  کمه د سمد داشمتنی  وی ساله 22ههانگونه  گوید: زن نیاز دارد ومدام بشمنود 

کثرید ومردان فکمر کننمد بمرای  ومی اسد اوا ا گمر یکبمار د سمد داشمتن را ابمراز  کننمد ا
کافیسد.  تهام زندگیشان 
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باشممد. افممراد  احساسمماتش دخیمم  ویههانممین در نگممرا یمما بر نگممرا بممودن فممرد نیممز در بیممان 
ومورد وطالعمه نقمش ابمراز هما  توانند احساساتشان را بروز دهند. ر ج وی در نگرا خیلی سخد

عال ممه را هههممای ر ابمم  جنسممی وهممن دانسممته انممد   اخممتال  در ایممن زوینممه را یکممی از علمم  
گفتمه ی آن ها ر ججدایی عاطفی ویان   مه ووجمب هما نموع صمحیح ابمراز عال دانسته اند. به 

گویمه) شود وی تقوید ر اب  نکتمه اساسمی را در رابطمه بما ابمراز عال مه بیمان  2ها    بمالعکس(. 
 : کنند وی

بایممد ادبیممات ههممدیگر را بیاووزنممد   بنمما بممه ادبیممات طممرا وقابمم  بممه ابممراز  همما ر جالممف( 
کنند.  احساسات 

ک ب( در جاوعه وا وردهما آووخته کمه انمد فقم  هنگمام رابطمه ابمراز عال مه  ننمد در صمورتی 
کمار را انجمام دهنمد گر در طمو  روز   در وموا عی غیمر ونتظمره ایمن  کیفیمد رابطمه، ا تم تیر  ر ی 

یادی دارد.  ودبد ر
کلی براساس پژ هش زحهتکش کمه شمیوه وی بطور  کمرد  ابمراز وحبمد بمین های  توان رکر 

کهتری بمه یکمدیگر زن   ورد وتفا ت اسد   هروه تعداد فرزندان افزایش یابد افراد وحبد 
کماهش های  نهایند   ههانین با افزایش سما  وی ابراز ازد اج ویمزان ابمراز وحبمد ههسمران 
گماه   راه  ها ر جیابد. به نظر پژ هشگر این وطالعه  وی باید در ابتدای ازد اج از ایمن حقمای  آ

 درسد ابراز احساسات صحیح   ودا م را بیاووزند.
 

 ها( ناراحتی) و احساسات ونفیها  خواسته عدم بیان شفاف .2-2زیروقوله 

کمه های  تهاوی سموژه  هما ر جومورد وطالعمه ایمن پمژ هش بمه ایمن  ا عیمد ارعمان داشمتند 
کها  احتمرام بمه همن بیان باید خواسته کننمد تما خواسمته  های خود را به صورت ونطقی   در 

گویمممه کیممد داشممم شممان بممر آورده یممما نمماراحتی پمممیش آوممده از بمممین بممر د.  کممه ههسمممران ها ت  تند 
کننممد بلکممه نیمماز  نهی تواننممد تهممام آناممه در رهممن    لممب واسممد بخواننممد   طبمم  آن عهمم  

کنین.  اسد وا آن  ها را بطور شفاا از خواسته هایهان وطلع 
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کاری بیش از حمد در  بما  ههسمر از ) ههسران بیشتر زنان( به دلی  خجالتی بودن یا فدا
گماهی ن نهمی هیچ ویمز شمکاید کننمد   بمه  ومی شمان را پنهمان ظمرات شخیمیکننمد   حتمی 
گاهی نیز ههسران وی شرای  ووجود راضی بیشتر زنمان( تو مع دارنمد شوهرشمان تهمام ) شوند. 

کنمد   یما در صمورت نماراحتی    وی آناه را ا  خواهد از رهن    لبش بخواند   برای ا  فمراهن 
کممه  را از رفتممار  بفههممد   از ا  دلجمموییا   دلخمموری شمموهر  نمماراحتی کنممد در صممورتی 

کارهممایی را ندارنممد   بنممابراین ایممن وطلممع نشممدن ههسممر از  وممردان توانممایی    ممدرت ونممین 
کنممد.  ایممن احساسممات ناخوشممایند  وممی زن احساسممات بممدی را در زن ایجممادهای  خواسممته

گهممانی بممروز پیممدا کنممد   باعممث شمموکه شممدن   نمماراحتی طممرا  وممی جهممع شممده یمما بیممورت نا
کمه انمدک  وی اینکه زن آنقدر این احساسات ناخوشایند را در دلششود   یا  وی وقاب  ریمزد 

کنمد   سمبب ایجماد جمدایی عماطفی  ومی ا  را نسبد به شموهر  سمردها  اندک این ناراحتی
شود. ها وی ویان آن

کاری وی ساله22باران  بیان نهیکمردم   هاین  گوید: هیاو د نظر خودم را بخاطر فدا
شدم. ایمن همن نظمر شمدن آنقمدر رفتمه رفتمه احساسمات  وی ههیشه با ههسرم هن نظر

که ون دیگر نتوانستن به ا  عال ه گذاشد   وند شوم. بدی در ون بجای 
ریخمتن ومون ههسمرم اهم  توجیمه  ومی را در خمودمهما  سماله:  تهمام ناراحتی 23فاطهه 

بود   ون هن شخیمی در نگمرا. ومن د سمد داشمتن ا  خمود  بفههمد ومدال نماراحتن 
کارهمایش ومرا از ا   ومی بلکمه اشمتباهش را توجیمه، فههیمد نهی نه تنهااوا ا   کمرد. ایمن 

کرد.  دلزده 

اختالالت در روابط جنسی .3-2زیروقوله 
ترین ابعاد  جمودی انسمان اسمد. شخیمید فمردی افمراد وعهمولی  تهای  جنسی از وهن

کمردن های وتعمالی از طریم   گیرد   انسان وی ههین غریزه شک ت تیر  عهدتًا تحد همداید 
که تعالی کشش اسد  (. ر اب  زناشویی به عنموان بخشمی از 3126، وحبی) یابند وی ههین 

 کننمد ومی های خمانوادگی ایفما عاطفی نقش بمه سمزایی در تحکمین پیونمد-ی  رابطه جسهی
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 ای تنموع طلبمی جنسمی را ر اج جدیمد رسمانههمای  (. اومروزه فناوری3110، نوحی   دیگمران)
که به این وی خاطر آستانه رضماید ونمدی جنسمی افمراد افمزایش یافتمه اسمد   پدیمده  دهند 

 (.  3126، وحبی) گیرد وی نارضایتی جنسی در ر اب  زناشویی شک 
گماهی  از نقمش صمحیح خمود در ایمن  هما ر جدر این ویان   براسماس وطالمب رکمر شمده آ

ید ای برخمموردار اسممد. بمما  ضممع رابطممه   آومموز  صممحیح ر ابمم  جنسممی از اههیممد ویممژه
گممذاری کشمموروان   عممدم سیاسممد  های  فرهنگممی در ایممن رابطممه   نبممود برناوممههای  ووجممود 

احتهمما  بسممیار ، همما ای پیراوممون آومموز  ر ابمم  صممحیح جنسممی بممه ر ج آووزشممی   وشمماوره
کمممه ر ج یمممادی  جمممود دارد  شمممان بممما اختالالتمممی روبمممر  شممموند.  هممما در زوینمممه ر ابممم  جنسی ر

کمه  د اج دوار وشکالتی از جهله سرد وزاجی ویاز از  ب ها  ههانین برخی از ر ج باشمند 
 باید بدنبا  دروان باشند.

یممادی  وممی سماله 23وینما  کم  وقولممه ازد اج بما وسم له ر ابمم  جنسمی وشمک  ر گویمد: از 
کشمانده  دارم   اصوال آدم سرد وزاجمی هسمتن   ایمن ر ابم  ومرا تما ومرز تنفمر از ههسمرم 

 اسد.
ی  سممردوزاجی  ... اصممال در ر ابمم  بمما وممن گویممد: ههسممرم بممدل وممی سمماله17وحهممد 

کرده اسد. بی کند   این ورا بشدت نسبد به ا  ههکاری نهی  رغبد 
کمه  ومی ها دیگر در زوان   شمرایطی ناوناسمب ا مدام بمه ر ابم  جنسمی برخی از ر ج کننمد 

یادی این خود به ر اب  جنسی بعدی   ر اب  عاطفی ر ج  زند. وی ها لطهه ر
گویممد: د یقمماً د  روز بعممد از وحممرم شممدن وجبممور بممه ایممن رابطممه  وممی سمماله 22بمماران 

گفد اجباری   ر درس بودن ایمن ر ابم  علمد  اجباری با ههسرم شدم. وشاورم وی
 اصلی تنفر ون از ههسرم بوده اسد.

گویمممه کمممه  کیمممد دارنمممد یکمممی از اهمممداا اصممملی ازد اج ها  ووجمممود سممموژههای  ههانگونمممه  ت 
گمر پاسمخگویی بمه ایمن نیماز جنسی های   پاسخگویی به نیاز خیوصا در وردان اسد حما  ا

شمود   یکمی از علم  اساسمی بوجمود  نهمی هما برطمرا با ووانع   اختالالتی ر  بر  شود نیاز ر ج
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کهرنممگ شمدن ایممن عنیممر  وممی همما از بمین آورنمده عال ممه   انمس   الفممد بمین ر ج ر د. بمدنبا  
کمن ر ابم  ویمان  کمن    حتمی در صمورت ، گرایمد ومی دیبمه سمر هما ر جاساسی زندگی وشترک 

 شود. وی این جدایی عاطفی ونجر به جدایی رسهی، عدم رفع وشک 

 های اقتصادی های ناشی از چالش وقوله اصلی سوم: زوحنه

، عدم اونیمد ا تیمادی، های ا تیادی در این پژ هش شاو  فرسودگی شغلی والش
 باشد. وی افزایش انتظارات   تو عات وادی اسد

 فرسودگی شغلی  .1-3زیروقوله 

یمماد ر ج کممار ر های   همما   یمما ر ج   فشممار ونظممور از فرسممودگی شممغلی در ایممن پممژ هش حجممن 
گلمی زاده) باشمد. طبم  پمژ هش ومی ر انی ناشمی از آن کمه 3115، ا لیهما    ( از جهلمه آتماری 

آن در زنمممدگی تممم تیر  کننده ونفمممی دارد سمممراید   فرسمممودگی شمممغلی بمممه عنممموان یممم  سمممراید
د. اوروزه بمه د  دلیم  سمطح فرسمودگی شمغلی افمراد افمزایش یافتمه   آن دالیم  خانوادگی اس
 عبارتند از:

 عدم اونحت اقتصادی  .2-3زیروقوله 
ا تیمادی را یکمی ، های وورد وطالعه در پاسخ به نخستین سوا  ویاحبه اونید سوژه

گمر ایمن شاخیمه از بمینهای  از شاخیه کردنمد. حما  ا بمر د    زندگی وشترک ایده آ  عنوان 
همما از زندگیشممان شممود. البتممه بنمما بممر  توانممد دلیمم  نارضممایتی ر ج وممی  جممود نداشممته باشممد خممود

هممما در صمممورت داشمممتن ر ابممم  وسمممتحکن از سمممخد تمممرین شمممرای   های ووجمممود ر ج گویمممه
کننممد اومما بمماالخره عممدم اونیممد ا تیممادی یمم   وممی ا تیممادی نیممز کنممار هممن عبممور  تواننممد در 

، ها برای رسمیدن بمه  ضمعید اونیمد ا تیمادی ر د. ر ج وی بشهارتهدید برای ی  زندگی 
کار خودشان را افزایش کار ونجر بمه فرسمودگی شمغلی  وی حجن  که این افزایش حجن  دهند 

 خواهد شد.
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 افزایش توقعات و انتظارات وادی  .3-3زیروقوله 
کممه خممود بممر ر  ابمم  افممزایش تو عممات   انتظممارات غیممر  ا عممی از زنممدگی وشممترک   ههسممر 

  جممدایی هاسممد بممه وشممک  ها  گممذار اسممد   زوینممه ی بسممیاری از ناسممازگاریتمم تیر  همما ر ج
کهمم همما  عممدم اونیممد ا تیممادی   درآوممد پممایین خانواده کنممد تمما بممه  وممی در جاوعممه اوممروزی 

 فرسودگی شغلی ونجر شود. 
ایمن وشمک  افمزایش تو عمات   انتظمارات وممادی ناشمی از وقایسمه زنمدگی خمود بما زنممدگی 

که وسلها با  ضعید ا تیادی ووجموددیگ وجبمور  هما ر ج، ران   وشن   هن وشهی اسد 
کمه ایمن نیمز ونجمر بمه فرسمودگی  کاربشان هستند  کار برای برآوردن نیازهای  به افزایش حجن 

 شغلی خواهد شد.
کمه فرسمودگی شمغلی کثر افراد وورد وطالعه به ایمن  ا عیمد ارعمان داشمتند  ونفمی تم تیر  ا

کیفیممد ر ابمم سممبب ایجمماد   ههانممین وداخلممه در ، گممذارد   ایممن عاومم  همما وی   ر جر ی 
کشمور وما بمه علمد درآومد پمایین    جمود تمورم در  وی ها ر ججدایی عاطفی  باشمد. اومروزه در 

کننممد   در  کسممب  جاوعممه افممراد   ممد بیشممتری صممرا شغلشممان ویکننممد تمما درآوممد بیشممتری 
کماربرخی ووارد ر ج   ر جه هرد  برای اورار وعا  وشمغ گویمه ومی و  بمه  ووجمود های  شموند. 

کمممه ر ج کمممه زومممانی  کی از آن اسمممد  هممما یممما ر ج بیشمممتر زوانشمممان صمممرا شغلشمممان شمممود  حممما
کممار ووجممب گذرانممدن زوممان بمما  وممی خسممتگی ناشممی از ایممن حجممن بمماالی  شممود آنهمما حوصممله 

کممردن بمما ههممدیگر، ههممدیگر کممردن، صممحبد  کممن ، وحبممد  کممن  تفریحممات  ... را نداشممته   
کنتممر  فرسممودگی  وممی ی ویانشممان ایجممادفاصممله عمماطف شممود   ر ابطشممان در صممورت عممدم 

 شود. وی روز به روز سردتر، شغلی
کممار  33سمماله: بممه علممد وقممر ض بممودنن روزانممه حممد د  17وحهممد  سمماعد وشممغو  بممه 

کممه حوصممله رسممیدگی بممه ا ضمماع   ام  آیممن آنقممدر خسممته وممی هسممتن     تممی بممه خانممه
 را ندارم.ام  احوا  زن   باه

در سما  ا   هاین  ساله: ون   ههسرم هرد  دانشجو بودین. آنقدر فشار درس 22باران
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کممه اصممال حوصممله ههسممرم را نداشممتن بممه ههممین دلیمم  ورتبمما بممدنبا   یمماد بممود  ازد اج ر
که این وورد هن در عدم عال ه ون به ههسرم گرفتن از ا  بودم   ت تیر نبود. بی فاصله 

کمماوهیوتره   اصممال تمموجهی بممه وممن نممدارد   تممی  سمماله: شمموهرم وممدام سممر  تممو 23وینمما 
 خواهن پولدار شوین. گوید وی پرسن وی علد را وی

های فناوری ارتجاطات های ناشی از چالش وقوله اصلی چهارم: زوحنه
 آن در زنمدگی وشمترکتم تیر  نوین ارتبماطی   بیمانهای  این  سهد شاو  وعرفی فناوری

نموین ارتبماطی بمرای همای  های فناوری ن دسمتاوردباشد. ههانین در این  سهد بمه بیما وی
گسممیختن زنممدگی وشممترک  وقایسممه   ر ابمم  د سممتی  ، از جهلممه؛ آروممانزدگی همما ر جاز هممن 

کیفید ر اب  ها  نآت تیر  خیاند(  ) جنسی خارج از خانواده  شود. وی پرداخته ها ر جبر 

نوین ارتجاطیهای  فناوری  .1-4زیروقوله 
نممموین ارتبممماطی زنمممدگی فمممردی   اجتهممماعی افمممراد بممما تغییمممرات   همممای  بممما ظهمممور فناوری

فرا انمی وواجمه شمده اسمد. زنمدگی وشمترک افمراد   نهماد خمانواده از ایمن  اعممده همای  والش
، گنجمی   دیگمران)  بلی انجمام شمده از جهلمه پمژ هشهای  وستثنی نیسد. طب  پژ هش

گسممیختگی خممانوادهنمموین ارتبمماطی   اهممای  ( ویممان اعتیمماد بممه فناوری3125 خممواه بممه ) ز هممن 
نوین ارتبماطی در ایمن های  لحاظ عاطفی   خواه رسهی( رابطه  جود دارد. ونظور از فناوری

باشد. وی اجتهاعی   واهوارههای  شبکه، پژ هش

 اجتهاعیهای  شجکه  .2-4زیروقوله 
کماوال رایگمان در اختیمار ومردم  مرار دادههای  شبکه کمه بطمور  ، شمود ومی اجتهاعی جدید 

کاربران ایمن شمبکه که  از ایمن اهمداا وطلمع ها  بطور  طع بر اساس اهدافی ساخته شده اند 
را قمه جنسمی را افمزایش داده اسمد ها   اعده واهواره   اینترند در خانمه بی نیستند. ح ور

کاسته اسد (. اسمتفاده 3121،  لمی زاده   دیگمران)   از جذابید زن   شوهر برای یکدیگر 
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همما وممورد وطالعممه ایممن  بممرای برخممی از ر جهایی  اجتهمماعی دربردارنممده آسممیب های از شممبکه
 پژ هش بوده اسد از جهله اینکه؛

 گوید: ههسرم در تلگرام با خانهی آشنا شده اسمد   بما ا  صمحبد وی ساله 23وینا
 کند   پنهانی رابطه دارد. وی

زنمد    ومی پرسمهاجتهماعی های  گوید: ههسرم ورتباً در این شبکه ساله وی 23فاطهه 
 حواسش اصاًل به ون   زندگیهان نیسد.

 واهواره   .3-4زیروقوله 
که وند سالی اسد ر ند ر  به رشمدی در نفمور بمه خانمه یکمی از ، هایهمان داشمته واهواره 

گسممیختگی بنیممان خممانواده شممناخته شممده اسممد. شممبکه وتنمموع   های  عواومم  وهممن از هممن 
هما بما  نهاد خمانواده وشمغو  بمه فعالیمد هسمتند   ر جبا هدا براندازی ای  وتفا ت واهواره
گماهی های  از جهلمه سمریا ها  این شبکههای  دیدن برناوه جمن تمی  ی  ... تم تیرات ناخودآ

که ووجب ت عیف ر اب  عاطفیشمان وی را نموین ارتبماطی از همای  شمود. فناوری ومی پذیرند 
کیفیممد ر ابمم  ر ج طریمم  دستاورد گذارنممد   ووجممب  وممی فممیهمما تمم تیرات ون هایشممان ر ی 

 شوند. این دستاوردها عبارتند از: وی ها ر جسردی عاطفی ویان 

 آروانزدگی 

کممممه فناوریهایی  آروممممانزدگی یکممممی از دسممممتاورد نمممموین ارتبمممماطی از طریمممم  هممممای  اسممممد 
گاه فرد القاء   غیمر  ا مع ای  کنند. آروانزدگی به وعنای نگاه افسانه وی تولیداتشان به ناخودآ

کمممهبینانمممه بمممه  توانمممد بمممه افمممزایش سمممطح انتظمممارات   سمممرخوردگی   یممم س  ومممی زنمممدگی اسمممد 
رهنمی   غیمر همای  (. این پدیمده دربردارنمده رویاپردازی3121،  لی زاده   دیگران) بینجاود

که پس از ازد اج وی  ا ع بینانه پیش از ازد اج نیز ها با وواجه شدن بما  هرکدام از ر ج، باشد 
 شود. وی شترک وشکالتشان آغازووجود زندگی وهای   ا عید
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گوید:   ب  از ازد اج تیورات بسیار ریبما   خموبی از زنمدگی داشمتن  وی ساله 23وینا 
کا  اصال ازد اج نهیکردم. گفتن   اوا بعد از ازد اج با خودم 

کممه بمما روز وممی سمماله 22بمماران  گمماهی   تلممخ زنممدگی وواجممههممای   گویممد:   بمم  از عقممد 
کممنن   ایممن روزهممای تلممخ تهممام گفممتن  وممی شممدم   بمما خممودم وممی کممی ویشممود ازد اج 

کما  ویشمد ر دتمر ازد اج ای  شود.حتی یکبار به پدر   وادرم سر ی  وشاجره گفمتن 
کممردم اومما نممه  وممی کممنن   از ایممن خانممه راحممد شمموم. وممن ازد اج را ودمم  بهشممد تیممور

کمه در فیلنآشمبیه کدام  هیچههسرم   نه زندگی پس از ازد اج  ا هم ن ویزهمایی نبمود 
 دادم.  وی  ... دیده بودم   در تخیالت رهنین پرور 

 وقایسه
کمردن بنیمان خمانوادههمای  دیگمر فناوریهای  یکی از دستاورد کمن  یشمه  ، ارتبماطی بمرای ر

گاه وخاطب به وقایسه ههسر   زندگی شان اسمد. عهمدتًا زنمدگی کردن ناخودآ هایی   ادار 
شمود فا مد وشمک   ومی وخاطب نشان دادهبه ها  ارتباطی   واهوارههای  که توس  این شبکه

کننمد. وقایسمه  ومی اسد   وخاطبان را  ادار به وقایسه رهنی زندگی خودشان بما آن زنمدگی
هممن شمماو  وقایسممه زنممدگی خممود بمما زنممدگی ایممده آ  بقیممه   هممن شمماو  وقایسممه ههسممر خممود بمما 

وشمممن   باشمممد. وقایسممه زنممدگی خمممود بمما زنممدگی ایمممده آ  بقیممه ناشممی از  وممی ههسممران بقیممه
کنتر  وشن اسد   هرد  وعلمو  آرومانزدگی  هن وشهی   وقایسه ههسر خود ناشی از عدم 

نوین ارتباطی اسد.های  القاء شده توس  فناوری
ینمممب  کمممه ا دانشمممگاهی گویمممد:  ا ایممم  عقمممدم ومممدام ههسمممرم را بممما همممن ومممی سممماله 23ر م 

رم بهتمر از ههسمرم ا  به نظمها  کردم   در تهام جنبه وی بود وقایسهام  خواستگار  بلی
کنن. وی بود   این باعث شد نتوانن ههسرم را  بو  

خحانت() روابط دوستی و جنسی خارج از خانواده
پیهان ازد اج دربردارنده تعهداتی در  با  طرا وقاب  اسد. ههمین تعهمدات ووجمب 
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 پایبنمدی :گویمد ( وی3122) شود. ههانگونمه عباسمی  ویا   دلگروی فرد به ههسر   زندگی
شمود.   تمی یم  زن بمه جهمد تعهمد  ومی سد وحکن در برابر بسیاری از انحرافات وحسموب

انبوهی از انحرافات از زنمدگی ایمن زن ، کند وی در برابر خانواده از ارتباط با وردان دیگر پرهیز
ی ایممن ویممونید هممن اسممتحکام هروممه بیشممتر خممانواده  شممود. نتیجممه وممی   دیگممران حممذا

کمه ونمین  کمه بسمیاری از اعهما  زشمد بمرای ا   عمال ه بمر ایمن، تعهمدی نمدارداسد. اوما زنمی 
  ومادر خموبی بمرای فرزنمدان خمود ، توانمد ههسمر خموبی بمرای شموهر نهی دیگر، شود وی عادی
 باشد.

های    سمممریا هممما  وممم نوس شمممدن بممما فیلن، یکمممی از دالیممم  اصممملی خیانمممد زن بمممه شممموهر
(. بمدنبا  56 12: 3122، اسمی  لمدیعب) فارسمی ربمان اسمدهای  به ویژه شبکهای  واهواره

گذاشتن فناوری   ههانمین افمزایش ر ابم  آزاد ها  نوین ارتباطی بمه عرصمه زنمدگیهای   دم 
پدیممده خیانممد بممه ههسممر افممزایش یافممد. ، بمما جممنس وخممالف   اخممتالط ناسممالن زن   وممرد

کننممده گذاشممتن ر ی تهممام تعهممدات دلگممرم  کممه بممه ووجممب عقممد بممین ای  خیانممد پمما  اسممد 
گنجی بین اعتیاد به فناوری ر ج نموین ارتبماطی همای  ها به  جود آوده بود. براساس پژ هش 

  تهای  به رابطه د ستی   جنسی خارج از خانواده رابطه  جود دارد. ههانمین بمین تهایم  
گسمیختگی خمانواده رابطمه  جمود دارد.  به رابطه د سمتی   جنسمی خمارج از خمانواده   از هن

کنتممر  خیانممد از نظممر پژ هشممگر رهنممی فممرد   آروممانزدگی های  وقایسممه، نتیجممه وشممن بممد ن 
که فردی با خیاند ههسر خود وواجه شود به حدی از زندگی   ههسمر   وی ا سد. زوانی 

که وهکن اسد حتی به ورز تنفر هن برسد. وی دلسرد  شود 
های  شممممبکههای  سمممماله بممممه نقمممم  از ههسممممر  بعممممد از دیممممدن سممممریا  10شممممهاب 
کرد.به ه، ای واهواره  هسر  خیاند 
کممه تمما سممه ومماه بممه  وممی سمماله 26رهما  گویممد: آنقممدر از خیانمد ههسممرم بممه خممودم شمموکه شمدم 

کمردم ودم   بم  عاشمقش باشمن  شدت از ا  وتنفر شدم.بعد از سه واه تعهد دوباره سعی 
 اعتهاد ندارم.هایش  از حراکدام  هیچاوا نشد. د ستش دارم  لی نه ود   ب    به 
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گرفته از روا یها افتیدرص ح. تلخ2جدول   از علل بروز جدایی عاطفی  ها زوجهای  تیالهام 

 گرفته از روایت افراد های الهام دریافت
 های فرعی  وقوله
 علل احتهالی() عنوان

 اصلی  وقوله

گذاشمد    ههسرم به تفما ت نظراتهمان احتمرام نهی :گوید وی ساله 26سهیده 
کممرد ودمم  نممرفتن بممه دانشممگاه یمما  ههیشممه وممرا بمما اجبممار تممابع نظممرات خممود  وی

کممممه ا  د سممممد دارد. بارهمممما در وقابمممم  خممممود    فقمممم  تحیممممی  در رشممممته ای 
 .وخیوصا پدرم( ایستاد   احتراوی برایهان  ای  نبود) ام خانواده
کممرم  م علممی رغممن اینکممه بیکممار اسممد   تهممام بممار ههسممر :گویممد وممی سمماله 51ا

کنمار  ا تیادی خانواده ر ی د   ون اسد بااین حا  ههیشه تو ع دارد در 
کممردن بممرای اوممرار وعمما  بممه تهممام اوممور ونممز  نهایممد رسممیدگی را داشممته ، کممار 

 کند. نهی اسد   ورا درکخیا   بیباشن. ا   ا عا 

عدم احترام   درک 
 وتقاب 

ینه
زو

 
ای 
ه

ی از 
ناش

ش
وال

 
ای 
ه

 ی
خال
ی   ا

ر ان
 

کمرد    :گوید وی ساله 21سهیه  کارهایش را از ومن وخفمی  ههسرم وندین بار 
کاری شمممد بجمممای  ومممی وشمممخ همممایش  بممما ومممن صمممادق نبمممود     تمممی پنهمممان 

کرده اسد بی کرد   این ورا به شد وی شروندگی تجیه  .اعتهاد   دلزده 
کارهماین حتمی :گویمد وی ساله 17وحهد  گماهی خریمدهاین را از ومن خیلمی از 

کممنش غیممر ونطقممی نهممی کممنن   بممه ا  وممی ههسممرم وخفممی ا   گمموین وممون از  ا
 ترسن. وی

عدم صدا د   
 اعتهاد

 .دعوا بالی خانهان سوزه   سرونشاء ههه وشکالته :گوید وی ساله 23رینب 
واننممد کوبیممدن  همما ر جویممان های    کشممهکشهمما  تعارض :گویممد وممی سمماله 22بمماران 

 همما ر جویخممی بممر دیمموار اسممد وهکممن اسممد حمم  شممود اومما آتممار  در د    رهممن 
 .زن واندگار اسد خیوصاً 
زد   بعمد  ومی شموهرم در کمووکترین دعواهما آنقمدر ومرا :گویمد وی ساله که 21فرشته 

کرد گاهی حتی نان هن بمرای خموردن نداشمتن.یکبار بعمد از سمه  وی در خانه حبس
 نه فرار کردم   به خانه پدرم پناه آوردم   بعد از آن جدا شدم.هفته حبس از خا

 وشاجره

کننممد عممدم ابممراز عال ممه  وممی هممن فکممر همما ر جبرخممی  :گویممد وممی سمماله23فاطهممه 
که غل  ترین ویز در زندگی ههین اسد. ههمین اسمد  حیاسد در صورتی 
کردن بلد نیسد ومون وحبمد پمدر بمه ومادر   بمالعکس را  که نس  وا وحبد 

کردن ر  در ر  را بلد نیستن  .ندیده. ون به شخیه وحبد 
کمه د سمد داشمتنی اسمد  :گوید وی ساله 22باران  زن نیاز دارد ومدام بشمنود 

کثرید وردان فکر کننمد بمرای  ومی اوا ا گمر یکبمار د سمد داشمتن را ابمراز  کننمد ا
کافیسد.  تهام زندگیشان 

 عدم ابراز
 صحیح( عال ه) 

های  زوینه
ناشی از 
ای ه والش

عاطفی   
 جنسی
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 گرفته از روایت افراد های الهام دریافت
 های فرعی  وقوله
 اصلی  وقوله علل احتهالی() عنوان

کاری :گویممد وممی سمماله22بمماران  بیممان هاین  هیاو ممد نظممر خممودم را بخمماطر فممدا
شدم. این هن نظمر شمدن آنقمدر رفتمه  وی نهیکردم   ههیشه با ههسرم هن نظر

کممه وممن دیگممر نتوانسممتن بممه ا   گذاشممد  رفتممه احساسممات بممدی در وممن بجممای 
 .وند شوم عال ه
یخممتن وممون ههسممرم اهمم   وممی در خممودم راهمما  سمماله: تهممام ناراحتی 23فاطهممه  ر

توجیه بود   ون هن شخیمی در نگمرا. ومن د سمد داشمتن ا  خمود  بفههمد 
کمرد. ایمن  وی بلکه اشتباهش را توجیه، فههید ودال ناراحتن اوا ا  نه تنها نهی
کرد.  کارهایش ورا از ا  دلزده 

عدم بیان شفاا 
  ها  خواسته

 احساسات ونفی
 ها( ناراحتی)

کمم  وقولممه ازد اج بمما وسمم له ر ابمم  جنسممی وشممک   وممی سمماله 23وینمما  گویممد: از 
یممادی دارم   اصمموال آدم سممرد وزاجممی هسممتن   ایممن ر ابمم  وممرا تمما وممرز تنفممر از  ر

کشانده اسد  .ههسرم 
گویمد: ههسمرم بمدلی  سمردوزاجی  ... اصمال در ر ابم  بمما  ومی سماله17وحهمد 

کمرده اسمد کند   این ورا بشدت نسمبد بمه ا  بمی ون ههکاری نهی  .رغبمد 
دیگر در زوان   شمرایطی ناوناسمب ا مدام بمه ر ابم  جنسمی  های برخی از ر ج

که این خمود بمه ر ابم  جنسمی بعمدی   ر ابم  عماطفی  وی لطهمه  هما ر جکنند 
یادی وی  .زند ر

گوید: د یقًا د  روز بعد از وحرم شدن وجبور بمه ایمن رابطمه  ساله وی 22باران 
گفمممد اجبمماری   ر درس بممودن ایمممن  رم ویاجبمماری بمما ههسمممرم شممدم. وشمماو

 ر اب  علد اصلی تنفر ون از ههسرم بوده اسد.

اختالالت در ر اب  
 جنسی

سماعد وشمغو  بمه  33به علد وقر ض بودنن روزانه حمد د  :ساله 17وحهد 
کممه حوصممله رسممیدگی بممه ام  آیممن آنقممدر خسممته وممی کممار هسممتن     تممی بممه خانممه
 .ندارمرا ام  ا ضاع   احوا  زن   باه

هماین در  ومن   ههسمرم همرد  دانشمجو بمودین. آنقمدر فشمار درس :سماله 22باران
که اصمال حوصمله ههسمرم را نداشمتن بمه یاد بود  ههین دلیم   سا  ا   ازد اج ر

که ایمن ومورد همن در عمدم عال مه ومن بمه  دنبا  فاصلهه ورتبًا ب گرفتن از ا  بودم 
 .ت تیر نبود ههسرم بی

کماوهیوتر اسمد   اصمال تموجهی بمه ومن شوهرم و :ساله 23وینا  دام سر  تموی 
 خواهن پولدار شوین.  وی گوید پرسن وی وی ندارد   تی علد را

 فرسودگی شغلی

ینه
زو

 
ای 
ه

ش
وال
ی از 

ناش
 

ای 
ه

دی
یا
ا ت
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گرفته از روایت افراد های الهام دریافت
 های فرعی  وقوله
علل احتهالی() عنوان

اصلی  وقوله

گویمد:  بم  از ازد اج تیمورات بسمیار ریبما   خموبی از زنمدگی  وی ساله 23وینا 
گفتن  .کا  اصال ازد اج نهیکردم داشتن اوا بعد از ازد اج با خودم 

کمه بما روز ساله وی 22باران  گماهی   تلمخ زنمدگی وواجمههمای   گوید:  ب  از عقد 
کی وی شدم   با خودم وی کنن   این روزهای تلمخ تهمام  وی گفتن  شود ازد اج 

کمما  حتممی یکبممار بممه پممدر   وممادرم سممر یمم  وشمماجره شممود. گفممتن  شممد  وممی ای 
 راحمد شموم. ومن ازد اج را ودم  بهشمد تیمورکنن   از این خانمه  ر دتر ازد اج

ن آشمممبیه کمممدام  هیچکمممردم اوممما نمممه ههسمممرم   نمممه زنمممدگی پمممس از ازد اج  ومممی
 م پمرور ا بمودم   در تخمیالت رهنمی هما  ... دیمده کمه در فمیلنویزهایی نبود 

 دادم. وی

زدگی آروان

ینه
زو

 
ای 
ه

ی از 
ناش

 
ش
وال

 
ای 
ه

ت
اطا
ارتب
ی 
اور
فن

ینب  کمه ام  دانشمگاهیگوید: ا ای  عقدم ودام ههسمرم را بما همن  وی ساله 23ر
ا  بمه نظمرم بهتمر از ها  کمردم   در تهمام جنبمه ومی بود وقایسهام  خواستگار  بلی

کنن. وی ههسرم بود   این باعث  شد نتوانن ههسرم را  بو  
وقایسه

های  شممبکههای  سمماله بممه نقمم  از ههسممر  بعممد از دیممدن سممریا  10شممهاب 
کرد، ایواهواره   .به ههسر  خیاند 
کمه تما سمه  وی ساله 26رها  گوید: آنقدر از خیاند ههسرم به خودم شوکه شدم 

کمردم ودم   واه بمه شمدت از ا  وتنفمر شمدم.بعد از سمه وماه تعهمد دوبماره سمعی 
از کمدام  هیچ ب  عاشقش باشن اوا نشد. د ستش دارم  لی نه ود   ب    بمه 

اعتهاد ندارم.هایش  حرا

ستی  ر اب  د 
جنسی خارج از 

خانواده

گحری نتحجهبحث و 
ترین   اساسی ترین نهاد اجتهاعی اسد. اههید لز م توجه به این نهماد   خانواده وهن

کممه بنیممان ایممن نهمماد اجتهمماعی را ت ممعیف وی کنممد بممر ههممه آشممکار اسممد. از عواومم   آناممه 
کمه در حمما  حاضمر  تممرین علممد  وهناساسمی ت ممعیف بنیمان خممانواده طمالق عمماطفی اسممد 

کمه ر ج ومی طالق رسمهی نیمز هما را بمه ورحلمه طمالق عماطفی  باشمد. بنمابراین شمناخد آنامه 
یادی دارد. بدلی  شیوع طمالق عماطفی در جاوعمه اومروزی وی بررسمی ایمن ، رساند اههید ر

( 3123) داو ی   وحهمدی، درخور اههیمد اسمد. وطالعمه پمروین، پدیده از ابعاد وختلف
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که حد  نشان وی کمه وبمتال بمه طمالق ، همای تهرانمی درصد از خانواده 01د هد  بمر ایمن باورنمد 
سازد. پمژ هش  ضرورت د وندان بررسی این پدیده را نهایان وی، اند   این اور عاطفی شده

حاضممر بمما درک ایممن اههیممد   بمما اسممتفاده از ر   پدیدارشناسممی   ویمماحبه عهیمم  نیهممه 
یسمته   ادراک ، ا دارای تجربه ت ه نفر از افراد وت ه  ی 26ساختار یافته با  به تحلیم  تجربمه ر

را  همما ر جسممازی بممروز سممردی عمماطفی بممین  ایشممان پراختممه   عواومم  ومموتر در ایجمماد یمما زوینه
گروه این عل  بدسد ،  ابلید تعهمین را نمدارد، آوده از این پژ هش بازنهایی نهوده اسد. 

کیفی ها به علد استفاده از ر   عه  اوا یافته  اصی     اب  توجه اسد.  ،نگر 
کمممه نشمممان ، ومممورد وطالعممه هممما ر جتحلیمم  ادراک  از ، «اخممتالالت در ر ابممم  جنسمممی»داد 

 یهمیبموده اسمد. ایمن یافتمه بما وطالعمه عظ، سماز بمروز جمدایی عماطفی عواو  اصلی   زوینه
کینون  فرابمموت   ومم ، کلممو ، (   بممه ویممژه پممژ هش لینممدزی3122) انیممرسممتا   عابممدزاده نوبر

کفاشممی   سممرآبادانی، (2660) 1سلمموی ، ( ههسممو اسممد. بممه زعممن لینممدزی3121، بممه نقمم  از 
 همما ر جتعارضممات زناشممویی بممه وراتممب بمماالتری در بممین ، کینون لممویس فرابمموت   ومم ، کلممو 

، وطالعمه پمروین، های طمالق  جموددارد. در نقطمه وقابم  وستعد به طالق عاطفی   خانواده
که رابطه  ( نشان وی3123) داو ی   وحهدی از  هما ر جوعنماداری بمین رضماید جنسمی  هد 

کممماهش احتهمما  بممروز طمممالق عمماطفی  جمممود نممدارد. بممه نظمممر وی سمممروایه ، رسممد ههممدیگر بمما 
توانمد نقمش عماولی بمرای جلموگیری از اترگمذاری سمایر عواوم  در  اجتهاعی در ن خمانواده وی

 داو ی   وحهمدی، جمه وطالعمه پمروینبروز طمالق عماطفی داشمته باشمد. ایمن فرضمیه بما نتی
 همما ای بممه ر   نظریممه برخاسممته از داده شممود در وطالعممه ( ههسممو اسممد. پیشممنهاد وی3123)
کماهش احتهما  شمک ، داده بنیاد() گیری  وگونگی اترگمذاری   ایفمای نقمش ایمن عاوم  بمر 

گردد.، ها ر جعاطفی بین  طالق  بازنهایی 
گیری  هممای ا تیمادی نیممز از عواوم  وهممن در شممک  ناشمی از والشهای  ههانمین زوینممه
کفاشمی   سمرآبادانی ها ر ججدایی عاطفی بین   گزار  شد. این یافته با نتیجمه وطالعمات 

                                       
1. Lindsey, E. W., Colwell, M. G., Frabutt, G. M., & Mackinnon-Lewis, C. 
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، اشمتغا  زنمان، رسمد ( ههسو اسمد. بمه نظمر وی3123) داو ی   وحهدی، (   پروین3121)
به رغن اتمرات ، شود یاد وی، یادی زنانکه از آن به عنوان یکی از عواو  ارتقای استقال  ا ت
کممه بممر ح ممور اجتهمماعی زنممان در جاوعممه دارد گونممه، ودبتممی  گممر هممدا تلقممی شممده یمما بممه  ای  ا

گممرفتن  زنممان از ف ممای  افراطممی زوینممه فرسممودگی شممغلی را فممراهن نهایممد   یمما باعممث فاصممله 
سماز تبعماتی نظیمر  ینهتوانمد زو وی، خانواده   توجه بر نیازهای خانواده   به ویژه ههسران شود

گردد. طالق عاطفی 
کفاشمی   سمرآبادانی، 3111) نتیجمه وطالعمه اسمتونز داو ی  ، (   پمروین3121، نقم  از 

کاهنمممده احتهممما  ، دهمممد ( نشمممان وی3123) وحهمممدی دینمممداری خمممانواده یکمممی از عواوممم  
که دینمداری شک  همای  توانمد انگیزه ومی گیری طالق عاطفی در خانواده اسد. به این وعنا 

در حفمح   بقممای خمانواده   الگوهمای فرهنگمی وناسممب فمراهن سمازد. بممه  هما ر جالزم را بمرای 
، نظر  ی فرایند توسعه صنعتی به بروز   انشقاق در خمانواده ونجمر شمده   علمد ایمن تحمو 

گمممر ه خمممانگی بمممه   نخسمممد جمممدا سممماختن خمممانواده از شمممبکه خویشممما ندی   سمممهس تقلیممم  
کووم   هسمته خانواده ت  ، بموده اسمد. در نتیجمه خمانواده تهمام عهلکردهمای تولیمدیای 

سیاسی   دینی خود را از دسد داده   تنها به  احمد سمکوند   ویمرا وبمد  شمده اسمد 
می شود در سطحی  سیع   وبتنمی بمر وطالعمه پیشنهاد وی که  ایمن عاوم  بمه ههمراه تم تیر  ،ای 

گر، سایر عواو  اشاره شده در این وطالعه  فته   برآورد شود.وورد بررسی  رار 
کلممی کی از عممواولی از جهلممه؛ عممدم احتممرام   درک  نتممایم بممه دسممد، بممه طممور  آوده حمما

عممدم بیممان ، صممحیح( عال ممه) عممدم ابممراز، وشمماجرات، عممدم صممدا د   اعتهمماد، وتقابمم 
، اخممممتالالت در ر ابمممم  جنسممممی، همممما( ناراحتی) ها   احساسممممات ونفممممی شممممفاا خواسممممته
همای  فناوری، افزایش انتظارات   تو عمات ومادی، ا تیادیعدم اونید ، فرسودگی شغلی

وقایسممه   ر ابمم  د سممتی   جنسممی خممارج از ، آروممانزدگی، های آن نمموین ارتبمماطی   دسممتاورد
هممای پیشممگیری   دروممان  باشممند. بممرای تهمماوی ایممن عواومم  وممذکور راه خیانممد( وی) خممانواده

کممه سممرا   جممود دارد. ههان هممایی بممرای پیشممگیری رکممر  ا راهه های ووجممود در ویمماحبه گونممه 
درک ، ها   احساسمات بیمان شمفاا خواسمته، هما بما همن اند از جهلمه؛ تفمریح   سمفر ر ج کرده
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کاومم  پممیش از ازد اج   وشممن پوشممی از وشممکالت پممس از ، عواطممف طممرا وقابمم  شممناخد 
کی از راه، وندی طممرا وقابمم  تممال  بممرای رضمماید، ازد اج هممایی بممرای  هدیممه دادن  ... حمما
که وهندرو وراجعه بمه ، ترین راه دروان ونطقی آن ان این وشک  در صورت   وع نیز هستند 

گفتگو   طرح وس له   سهس بدسد آوردن راه وناسب دروان ، وشاور وتخی    وتعهد
که ههیشه   در ههمه جما پیشمگیری راه تر از درومان  حلمی وناسمب این وشک  اسد. از آنجا 

  گذاری سیاسمد، هما ز   وع ایمن وشمک  در ر ابم  ر جضرورت دارد برای پیشگیری ا، اسد
، آوموزان   دانشمجویان در دوران تحیمی  ونسمجن   بما ضمهاند اجرایمی بمرای آوموز  دانش

کارگاه همممای ههسمممرداری   خمممانواده سمممبز در سمممرای  همممای رایگمممان ارتقمممای وهارت برگمممزاری 
از ازد اج ی  بمممم  شممممناخت ر انهای   ضممممرورت برخممممورداری از وجمممموز صممممالحید، ها وحلممممه

گیمرد. تهماوی ایمن  به عنوان یکی از وههترین ودارک جاری شدن صمیغه عقمد دا من صمورت 
کهمم  وسمم ولین اوممر تممرین  باشممند. از وهن وممی  ابمم  پیشممگیری، عواومم  تحممد شممرایطی   بمما 

گماه نهمودن ر ج، های پیشمگیری راه دربماره خطمر پدیمده ، ها هما از طریم  رسمانه هما   خانواده آ
گفتممه   آن ویطممالق عمماطفی   علمم ، عشمم  بممین زن   شمموهر، (3123، ایهممانی) باشممد. طبمم  

گر از آن ورا بد نشود که ا کمه افمراد از خطمر   ، وانند نهالی اسد  خش  خواهد شد. زومانی 
گماه باشمند راه کمردن خودشممان هما  علم  آن خطمر آ کسمینه  کمردن    ا   تههیممداتی بمرای وقما م 

کاهش ویزان آوار طالق رسمهی   بت، اندیشند. شاید از طری  این پیشگیری وی وانین شاهد 
ک کشممموروان باشمممین. هرونمممد ویممماحبه  ، ها از سممموژه یوحمممد د  بممما نهونمممه یفمممیعممماطفی در 

 یها هیممتوانممد ال یاومما و، در برداشممته باشممد یلحاظ آوممار را بممه یهممیم  ابمم  تعهیتوانممد نتمما ینه
، م پممژ هش حاضممرینتمماد. یممشممتر آشممکار نهاین حمموزه را بیممپنهممان   عهووممًا وغفممو  وانممده در ا

که ن از وشکالت برخی از ر ج یا رشته ع   ین سمرید   تمرویریازوند باز ومدیها را آشکار نهود 
گردیممد بمما توجممه بممه   اترگممذار یهوشممهندانه توسمم  نهادهمما اسممد. در پممژ هش حاضممر سممعی 

  ، جموان همای ها   بمه ویمژه زنمدگی ر ج سالود خانواده یتی  واه یتیوو ع یها  دیحساس
بر شناسایی   وعرفمی ، ریسته آنها  گیری از تجربه از هرگونه   ا ت رهنی   ضهن بهره فارغ



38 ......................................................................  ...از علل حروز زدایی عاطفی ها یوحادراک و تجرحه یخسته 

کسمب شمناخد  گردیمد تما ضمهن  گردد. به دیگر سخن تمال   عل  بروز طالق عاطفی تهرکز 
کماهش والش، عهی  های طمالق  هما   تشمدید آسمیب به ونظمور ارتقمای  ضمعید ووجمود   
گممردد. تو، عمماطفی توانممد در  جممه بممه راهکارهمما   پیشممنهادهای ریممر ویراهکارهممایی پیشممنهاد 

رهگشمما ، های برشممهرده شممده بهبممود شممرای  ووجممود   جلمموگیری از تشممدید   تعهیمم  آسممیب
 باشد. 
گیری صمحیح توانمایی ابمراز  عمدم شمک ، جنسمی  با توجه به عواولی واننمد اخمتالالت. 3

ها    اریگذ ضممممرورت دارد تمممما وتولیممممان اوممممر نسممممبد سیاسسممممد، عواطممممف   احساسممممات
گماهی ر ج برناوه هما داشمته  همای ارتبماطی ر ج هما   بهبمود وهارت هایی برای افزایش سمطح آ
 باشد.
بممرای از بمین بمردن برخممی علم  ومموتر در طمالق عمماطفی ، شمود وتولیممان اومر پیشمنهاد وی. 2

وو ع بممرای  سممازی بممه تههیممداتی اندیشممیده   در پممی فرهنگ، واننممد عممدم اونیممد ا تیممادی
باشند. ها ر ج.. .سازی انتظارات   تو عات وادی   ونطقی
هما بمرای  با توجه به اههید تقویمد رویکمرد پیشمگیری   درومان جمدایی عماطفی ر ج. 1

گسممترده طممالق عمماطفی داشمتن جاوعممه گممزاا ، ای بالنممده   دوری از تبعممات    هزینممه بسممیار 
وع وشمماوره خمانواده بمما طرحممی بما ووضم، شمود همر وممه سمریعتر پیشممنهاد وی، جلسمات وشماوره

یارانه د لتی طراحی   اجرایی شود.
کممارایی وشماوره ازد اج در آوموز  دانش. 5 آومموزان   احتهما  بمروز وشممکالت  بما توجمه بمه 

نهادهممای وتممولی زوینممه وشممارکد ، شممود پیشممنهاد وی، ومرتب  بمما ازد اج نظیممر طممالق عمماطفی
ا فمممراهن نهممموده تممما از رهگمممذار گسمممترده وشممماوران در سمممرای وحمممالت   بمممه ویمممژه در ومممدارس ر

ای بما ایمن جریمان ر  زوینه وقابله هوشهندانه   ریشه، وندی از این خدوات تخییی بهره
جلوگیری شود.، های جوان ر جبه افزایش طالق عاطفی در بین 

 ونابع
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فیممملناوه وطالعمممات ، از اجمممرای برناومممه ارزشمممیابی توصمممیفی در ومممدارس ابتمممدایی های احتهمممالی ناشمممی از آسمممیب
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